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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 
szóló 2010. évi XLII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján 2010. május 29-ei hatállyal jött létre. 
A nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány 212/2010. (VII. 1.) számú, 
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló rendeletének IX. fejezete határozza meg. 
 
2013. január 1-től – a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján –, Tárcán új feladata a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása, a díjmegállapításra vonatkozó 
jogszabály előkészítése, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért 
való felelőssége körében részt vesz a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás területén a 
települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai 
kapcsolattartásban. 
 
A szabályozás értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter  a nem  európai uniós fejlesztési 
források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a területfejlesztésért, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, az állami vagyon felügyeletéért, a 
közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati ügyekért, a postaügyért, az audiovizuális 
politikáért, az informatikáért, a közigazgatási informatika infrastrukturális 
megvalósíthatóságának biztonságáért, az elektronikus hírközlésért, az űrkutatásért, a 
fejlesztési előirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért, a víziközmű-
szolgáltatásért, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős.   
 
2013. december 31. nappal a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) 
felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények a következők voltak: 

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása (NFM Igazgatás) 
- Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) 
- Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ) 
- Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) 
- Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (a továbbiakban: MFGI) 
- Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIF Intézet) 
- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) 
- Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) 

 
Az NFM fejezet jogszabályok által meghatározott feladatainak finanszírozásához a központi 
költségvetés által, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény (a továbbiakban Kvtv.) alapján biztosított költségvetési támogatás 218.488,0 millió 
forint volt. A támogatás összegének évközi változását az alábbi táblázat részletezi:  
 

millió forintban 

Megnevezés Intézmények 
Fejezeti kezelésű 

előirányzatok 
Fejezet összesen 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény 

17 382,5 197 205,5 214 588,0 

Országgyűlési hatáskörű előirányzat módosítás  0,0 3 900,0 3 900,0 
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2012. évi törvényi módosított előirányzat 17 382,5 201 105,5 218 488,0 

A prémiumévek programmal, valamint a különleges 
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes 
munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének 
eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet 
alapján.  

42,5   42,5 

1159/2013. (III.28.) Korm. határozat a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról 

86,2   86,2 

1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a költségvetési 
szervek és az egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 2013. évi kompenzációjához 
nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-
átcsoportosításról 

-11,5   -11,5 

Központi költségvetés céltartalékából 117,2 0,0 117,2 

1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat a „Miskolc és 
agglomerációja digitális közösség” című programmal 
kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez szükséges 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 

3 000,0   3 000,0 

1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozat a MAL Zrt. 
részére előírt hatósági és egyéb kötelezések 
végrehajtásának finanszírozásáról 

1 500,0   1 500,0 

1568/2013. (VIII. 21.) Korm. határozata rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról 

200,0   200,0 

1042/2013. (II. 1.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról 

  1 200,0 1 200,0 

1263/2013. (V. 14.) Korm. határozat a konzolos 
kerékpárút átvezetése a Tisza-hídon tervezési díjához a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 

  32,0 32,0 

1343/2013. (VI. 17.) Korm. határozat az e-útdíj 
rendszer működtetésének induló költségeihez 
szükséges költségvetési források biztosítása érdekében 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 

  4 000,0 4 000,0 

1514/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat a Pesti Vigadó 
épület rekonstrukciójának befejező III. üteméhez 
nyújtandó költségvetési támogatásról 

  792,0 792,0 
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1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat a KKV-szektor 
hitelezésének elősegítése érdekében a 
kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának 
növeléséhez rendkívüli kormányzati  

  780,0 780,0 

1563/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat a balatoni 
fejlesztések megvalósítása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról 

  220,0 220,0 

1564/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat az Itthon vagy 
- Magyarország szeretlek kulturális program 
lebonyolításához a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról 

  80,0 80,0 

1817/2013. (XI. 14.) Korm. határozat Abasár település 
ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének 
feltárásával, valamint a település ivóvízellátásával 
kapcsolatban szükséges intézkedésekről 

  90,0 90,0 

1874/2013. (XI. 28.) Korm. határozat Gyöngyös és 
térsége vízellátása vonatkozásában történő vizsgálat 
lefolytatásáról 

  12,0 12,0 

1989/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a magyar 
légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozásának 
támogatásáról 

  95,0 95,0 

Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból 4 700,0 7 301,0 12 001,0 

1057/2013. (II. 13.) Korm. határozat a MaSat-2 
műhold előkészítésének támogatása érdekében a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 

-6,4   -6,4 

1068/2013. (II. 19.) Korm. határozat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium fejezetek közötti, az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőséget terhelő egyes költségek pénzügyi 
fedezetének biztosításához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról 

-56,3   -56,3 

1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat a Nemzeti 
Jogszabálytár működtetéséhez szükséges előirányzat 
átcsoportosításáról 

-54,2   -54,2 

1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról (1259/2013. (V. 
13.) Korm. határozat a túlzott hiány eljárás 
megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről) 

-147,8 -2 381,1 -2 528,9 

1288/2013. (V. 28.) Korm. határozat a „Győr-Gönyű 
Országos Közforgalmú Kikötő építése” tárgyú EU 
támogatásra számot tartó projekt előkészítésére 
vonatkozó támogatáshoz szükséges 2013. évi saját 
forrás összegének biztosítása érdekében a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 

-29,1   -29,1 
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1318/2013. (VI. 12.) Korm. határozat a 
Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium 
fejezetek közötti, az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság működésének támogatását célzó előirányzat-
átcsoportosításról 

-20,0   -20,0 

1444/2013. (VII. 16.) Korm. határozat a 
minisztériumok működéséhez szükséges kiszolgáló 
tevékenység ellátása érdekében a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
közötti előirányzat-átcsoportosításról 

0,8   0,8 

1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat a 2013. évi 
honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához 
szükséges költségvetési források átcsoportosításáról 

6,0   6,0 

1617/2013. (IX. 5.) Korm. határozat a minisztérium 
működéséhez szükséges gépjárművek üzemeltetéséhez 
kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 

0,4   0,4 

1689/2013. (IX. 30.) Korm. határozat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 

-87,4   -87,4 

1860/2013. (XI. 19.) Korm. határozat a „Katolikus 
Társadalmi Napok” című program támogatása 
érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 

-12,0   -12,0 

1998/2013. (XII. 29.) Korm. határozata 
badacsonytomaji Szent István-kápolna megépítésének 
támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 

-10,0   -10,0 

1999/2013. (XII. 29.) Korm. határozat a Budapest-
Fasori Református Egyházközség temploma orgonája 
megépítésének támogatása érdekében a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról 

-9,7   -9,7 

1026/2013. (I.25.) Korm. határozat a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok felhasználásáról, valamint a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 

  -612,4 -612,4 

1083/2013. (II. 25.) Korm. határozat a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti, 
egyes PPP konstrukcióban létesült 
sportlétesítményekkel kapcsolatos intézkedések 
megtételéhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról 

  -812,8 -812,8 

1109/2013. (III. 7.) Korm. határozat fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 

  1 400,0 1 400,0 
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1348/2013. (VI. 19.) Korm. határozat az elektronikus 
útdíjrendszer kialakításához kapcsolódó, a rendszer 
biztonságos üzemeltethetőségét biztosító beruházások, 
hálózati kommunikációs infrastruktúra kialakítása, 
valamint a bírságbevételek kezelését ellátó központ 
kialakítása érdekében történő fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 

  5 000,0 5 000,0 

1639/2013. (IX. 11.) Korm. határozat a Határon 
Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló 
útépítési projektek finanszírozása érdekében az Uniós 
fejlesztések és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 

  387,0 387,0 

1859/2013. (XI. 19.) Korm. határozat a MaSat-2 
műhold fejlesztési fázis első ütemének támogatása 
érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 

  -6,4 -6,4 

1947/2013. (XII. 17.) Korm. határozat a Puskás 
Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok teljesítéséhez szükséges előirányzat-
átcsoportosításról 

  -81,0 -81,0 

1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat a Sport XXI. 
Létesítményfejlesztési Program keretében PPP 
konstrukcióban létesült önkormányzati 
sportlétesítmények kiváltásáról 

  -2 465,1 -2 465,1 

1996/2013. (XII. 29.) Korm. határozat költségvetési 
fejezetek közötti átcsoportosításról 

  7 050,0 7 050,0 

2000/2013. (XII. 29.) Korm. határozat az informatikai 
és hírközlési közszolgáltatások ellátásához szükséges 
forrás biztosításáról 

  1 148,0 1 148,0 

2048/2013. (XII. 30.) Korm. határozat a NISZ 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság feladatainak finanszírozása 
érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 

  1 100,0 1 100,0 

Egyéb kormány hatáskörű módosítás -425,7 9 726,2 9 300,5 

Kormány hatáskörű módosítás 4 391,5 17 027,2 21 418,7 

Fejezetek közötti előirányzat átvétel  13,0   13,0 

Fejezetek közötti előirányzat átadás    -8 915,0 -8 915,0 

Fejezetek közötti előirányzat-módosítás 13,0 -8 915,0 -8 902,0 

Egyéb fejezeten belüli átadás -747,1 -5 104,2 -5 851,3 
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Egyéb fejezeten belüli átvétel 4 736,9 1 114,4 5 851,3 

Fejezeten belül végrehajtott előirányzat-módosítás  3 989,8 -3 989,8 0,0 

Egyéb (2012. CCIV. törvény 9. § (3) bekezdés 
alapján) 

  2 080,7 2 080,7 

Egyéb felügyeleti szervi előirányzat-módosítás  0,0 2 080,7 2 080,7 

Felügyeleti szervi hatáskörben 4 002,8 -10 824,1 -6 821,3 

Összes nem törvényi módosítás 8 394,3 6 203,1 14 597,4 

2013. évi módosított előirányzat 25 776,8 207 308,6 233 085,4 

 
 
INTÉZMÉNYEK 
 

A 2013. évi - intézményrendszer átalakításával összefüggő - intézkedések: 
• A Magyar Energia Hivatal átalakulása és átadása az Országgyűlés fejezet részére 

A Magyar Energia Hivatalt (a továbbiakban: MEH) az Országgyűlés 1994-ben hozta 
létre. Az alapító okiratában meghatározott feladatainak és hatáskörének kibővítése 
érdekében szükségessé vált az intézmény átalakítása: a társadalom széles körét érintő 
egyes ipari, közmű-szolgáltatási tevékenységek nemzetgazdaságilag és társadalmilag 
is egyaránt kiemelkedően fontos ágazatainak és szolgáltatóinak egységes 
joggyakorlaton alapuló felügyeletét lehetővé tevő állami szabályozás kialakítása, az 
állami bevételekkel hatékonyan gazdálkodó, a közjót szolgáló, erős piacszabályozó 
állami szerepvállalás megteremtése, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása, 
a vezetékes energiabiztosítás biztonsága és a fogyasztók védelme érdekében került 
létrehozásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, amely irányító 
szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv, az Országgyűlés költségvetési 
fejezetén belül, mely általános jogutódja a MEH-nek. A Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 2013. március 27-én 
jelent meg a Magyar Közlöny 51. számában és április 4-én lépett hatályba. 

• A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség átadása a Miniszterelnökség részére  
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 273/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet 2013. július 31-én lépett 
hatályba, melynek alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a 
miniszterelnök irányítása alatt működő központi hivatal lett. Az irányító szervi 
változás következtében az európai uniós fejlesztési források felhasználásához 
kapcsolódó fejlesztéspolitikai hatáskör és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feletti 
irányítási jogkör megváltoztatásával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 
1440/2013. (VII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1440/2013. (VII. 15.) Korm. 
határozat) alapján az NFM az európai uniós fejlesztési forrásokkal kapcsolatos 
feladatait, illetve a feladatok ellátásához kapcsolódó 36 fős létszámot adott át a 
Miniszterelnökség részére. 
 

A 2013. évben végrehajtott intézkedések költségvetési hatásának érvényesülése: 
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• beszerzési moratórium: a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához 
szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 12.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: 1036/2012. (II. 12.) Korm. határozat) beszerzési tilalmat rendelt az 
intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz 
és telefon beszerzésére vonatkozóan. A tilalom nem vonatkozik az európai forrást 
tartalmazó előirányzatok felhasználására. A tilalom részbeni feloldására a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár jogosult. A 2013. év során elsősorban 
informatikai eszköz, személygépkocsi, illetve bútorbeszerzés tárgyú mentesítési 
kérelmek benyújtására került sor az intézményi szektor által (23 darab kérelem), 
melyből 5 esetben került sor a tilalom feloldására. 

• központi befizetés alakulása: a Kvtv. (illetve az NFM irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek részére a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény által előírt befizetési kötelezettségekről szóló 15/2013. 
(IV. 24.) NFM utasítás) által az NFM irányítása és felügyelete alá tartozó intézmények 
részére előírt befizetési kötelezettség a 2013. évben összesen 22.279,3 millió forint 
volt, mely 100%-ban teljesült. 

• zárolás: a Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozatában (a 
továbbiakban: zárolás) döntött a zárolásról. Az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó 
intézmények esetében hat intézmény számára, összesen 147,8 millió forint összegű 
zárolási kötelezettség előírásáról született döntés, amelyet a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
csökkentésre módosított. (NIIFI 9,0 millió forint, KBSZ 3,0 millió forint, NFM 
Igazgatás 21,2 millió forint, KIFÜ 1,0 millió forint, KEF 111,0 millió forint, MFGI 
2,6 millió forint). 
A zárolás fejezeti szintű végrehajtása érdekében az NFM az irányítása alá tartozó 
NKH részére 180,0 millió forint, az MBFH részére 14,0 millió forint, az NFM 
Igazgatás részére pedig 447,5 millió forint befizetési kötelezettséget írt elő. A 
befizetési kötelezettség előírását a három intézmény részére a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Igazgatása részére a fejezetet irányító szerv által a saját bevétel terhére 
előírt befizetési kötelezettségekről szóló 34/2013. (IX. 20.) NFM utasításban adta ki az 
NFM, melynek teljesítése az intézmények részéről megtörtént. Emellett az OAH az 
NFM-mel kötött megállapodás alapján teljesített 30,0 millió forint befizetést 
többletbevételei terhére a zárolás kiváltása érdekében, az NFM részére.  

Létszám változása a 2013. évben: 
• Az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I. 7.) Korm. 

határozat végrehajtása:  
Az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények részéről 11 betöltetlen 
álláshely megtartására vonatkozóan érkezett be kérelem a 2013. évben. 
A Korm. határozat 3. és 4. pontja alapján az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó 
intézmények funkcionális létszámának aránya legfeljebb 15%, a vezetői munkakörök 
aránya legfeljebb 10% lehet. Az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 
megtették a szükséges intézkedéseket a Korm. határozat végrehajtása érdekében.  
Azon érintett intézmények esetében, amelyeknél a funkcionális vagy vezetői létszám a 
Korm. határozat által előírt százalékos aránynál magasabb, az alapító okiratok, 
valamint a szervezeti és működési szabályzatok módosítása megtörtént, illetve 
folyamatban van (mely szükséges a szervezeti, munkaköri módosítások 
végrehajtásához). 
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• A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) 
Korm. határozat (valamint a 2012. évi V. törvény 19/B. §) végrehajtása (NFM 
Igazgatás nélkül): 
A Korm. határozat végrehajtása megtörtént, az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó 
intézmények részéről összesen 41 álláshely volt érintett. A 41 darab 
továbbfoglalkoztatási kérelemből a Kormány (a 2013. április 25., május 8., május 29. 
és október 15. napon tartott ülésén)  25 fő továbbfoglalkoztatását támogatta és 15 
álláshely került ténylegesen zárolásra. Az OAH esetében a Korm. határozat 1.1. 
pontjával érintett álláshely a főigazgatói állás volt. Az OAH főigazgatója nem nyújtott 
be továbbfoglalkoztatási kérelmet az OAH felé, tekintettel azonban arra, hogy a 
hivatal első számú vezetői tisztségét töltötte be, ezért az ő státuszát a Korm. határozat 
nem érintette. 
A zárolt álláshelyeken keletkezett megtakarítást az érintett intézmények az álláshely-
zárolásból eredő kiadási megtakarítások befizetésének rendjéről szóló 431/2013. (XI. 
15.) Korm. rendelet rendelkezései alapján 2013. december 31. napig a központi 
költségvetés javára befizették. 

Összességében elmondható, hogy az NFM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények a 
2013. évben a jogszabályokban és a saját alapító okiratukban felsorolt feladatokat 
megvalósították, az ehhez szükséges szervezeti és finanszírozási feltételeket kialakították.  

Az NFM fejezet irányítása, felügyelete alá tarozó intézmények a 2013. évben a jogszabályok 
által meghatározott feladatainak finanszírozásához a központi költségvetés által, a Kvtv. 
alapján biztosított kiadási előirányzata 112.931,5 millió forint volt, melynek forrása 84,6%-
ban bevétel és 15,4%-ban támogatás. A 2013. évi eredeti és teljesített előirányzat mind 
főösszegében, mind pedig összetételében eltér a 2012. évi teljesítési adatoktól. A 2012. évi 
kiadási teljesítéshez képest a 2013. évi teljesítés 11,0%-kal magasabb.  

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   122.848,4 112 931,5 112 931,5 157 593,2 136 012,9 111,0% 86,3% 

      ebből: 
személyi juttatás 

11.967,3 12 327,4 12 327,4 13 609,5 12 745,0 107,1% 93,6% 

Bevétel   118.607,5 95 549,0 95 549,0 112 740,0 113 174,0 95,6% 100,4% 

Támogatás   16.527,3 17 382,5 17 382,5 25 776,8 25 776,8 156,9% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  
6.106,2 - - 19 076,4 18 334,8 302,8% 96,1% 

Létszám 
(fő)  

  
2396 2 396 2 396 2 430 2 367 107,2% 97,4% 

A módosított 2013. évi bevételi előirányzat 100,4%-ban és a támogatási előirányzat 100%-
ban teljesült, míg a módosított kiadási előirányzat 86,3%-ban. A 2013. évben nem teljesült 
kiadási előirányzat a 2013. évi maradvány részét képezi. A 2013. évi maradvány teljes 
összege (az előző évek felhasználatlan maradványával) 22.014,3 millió forint, amelyből 
21.412,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és mindössze 602,1 millió forint a 
szabad maradvány.   
 
A Kvtv. szerinti 2013. évi eredeti kiadási előirányzat (112.931,5 millió forint) év közben 
összességében 44.661,7 millió forinttal növekedett (kormányzati hatáskörben 4.391,5 millió 
forinttal, irányító szervi hatáskörben 12.491,5 millió forinttal és intézményi hatáskörben 
27.778,7 millió forinttal növekedett), a 95.549,0 millió forint összegű eredeti bevételi 
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előirányzat összesen 36.267,4 millió forinttal módosult (irányító szervi hatáskörben 8.488,7 
millió forinttal, saját hatáskörben 27.778,7 millió forinttal növekedett), míg a 17.382,5 millió 
forint összegű eredeti támogatási előirányzat összesen 8.394,3 millió forinttal növekedett év 
közben (kormányzati hatáskörben 4.391,5 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 4.002,8 
millió forinttal növekedett). A 2013. évi kiadási, bevételi, támogatási, személyi juttatás és 
létszám előirányzatok év közbeni módosítási jogcímeit és annak hatásait a következő táblázat 
mutatja be: 
 
 

millió forintban  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 112 931,5 95 549,0 17 382,5 12 327,4 2 396 

Módosítások jogcímenként * 
     

I. Országgyűlés hatáskörben - - - - - 

II. Kormány hatáskörben 4 391,5 - 4 391,5 31,6 -36 

A 1057/2013. (II. 13.) Korm. határozat 
alapján átcsoportosítás NFM-EMMI 
között, MaSat-2 műhold 
előkészítésének támogatása 

-6,4 - -6,4 - - 

A 1068/2013. (II. 19.) Korm. határozat 
alapján átcsoportosítás NFM-VM 
között, az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség Nemzeti Forgalmi 
Jegyzék vezetéséhez kapcsolódó 
támogatásának biztosítása (50,0 M Ft) 
és a MAL Zrt.-vel kapcsolatos peres 
eljárások OKTVF-et terhelő 
költségeinek fedezete (6,3 M Ft) 

-56,3 - -56,3 - - 

1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat a 
2013. évi kompenzációjának 
finanszírozásáról 

86,2 - 86,2 67,7 - 

A 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat 
alapján átcsoportosítás KIM-NFM 
között - Nemzeti Jogszabálytár 
működtetése 

-54,2 - -54,2 - - 

Prémiumévesek foglalkoztatása 2013. 
évben a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet 
szerint 

42,5 - 42,5 33,5 - 

1288/2013. (V. 28.) Korm. határozat 
alapján - Győr-Gönyü Országos 
Közforgalmú Kikötő építése, saját erő 

-29,1 - -29,1 - - 

1318/2013. (VI. 12.) Korm. határozat 
alapján - VM-NFM-BM közötti átadás 
(az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
működésének támogatását célzó 
előirányzat-átcsoportosításról) 

-20,0 - -20,0 - - 

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat a 
túlzott hiány eljárás megszüntetése 
érdekében szükséges intézkedésekről, 
melyet a1968/2013. (XII.17.) Korm. 
határozat csökkentésre változtatott 

-147,8 - -147,8 - - 

1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat 
alapján - NFM honvédelmi feladatok 
támogatása 

6,0 - 6,0 - - 
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1689/2013. (IX. 30.) Korm. határozat - 
NFM-MEH közötti átadás (európai 
uniós fejlesztési források 
felhasználásához kapcsolódó 
fejlesztéspolitikai és a határon átnyúló 
programokkal kapcsolatos feladatok és 
36 fő átadása) 

-87,4 - -87,4 -61,6 -36 

1860/2013. (XI. 19.) Korm. határozat 
alapján - NFM-EMMI közötti átadás (a 
„Katolikus Társadalmi Napok” című 
program támogatása érdekében) 

-12,0 - -12,0 - - 

1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján a 2013. évi kompenzáció 
elszámolása - NGM/3932/36/2013. 
számú NGM levél 

-11,5 - -11,5 -9,0 - 

1999/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján - NFM-EMMI közötti átadás (a 
Budapest-Fasori Református 
Egyházközség temploma orgonája 
megépítésének támogatása érdekében) 

-9,7 - -9,7 - - 

1998/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján - NFM-EMMI közötti átadás (a 
badacsonytomaji Szent István-kápolna 
megépítésének támogatása érdekében) 

-10,0     -      -10,0     -       -      

1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat 
alapján (NIIFI Miskolc és 
agglomerációja digitális közösség 
program) 

3 000,0 - 3 000,0 - - 

1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozat 
alapján - MAL Zrt. 

1 500,0 - 1 500,0 - - 

1444/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 
alapján - NGM-NFM-KEF 
átcsoportosítás (a minisztériumok 
működéséhez szükséges kiszolgáló 
tevékenység ellátása érdekében) 

0,8 - 0,8 0,6 - 

1568/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat 
alapján - a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosítás 

200,0 - 200,0 - - 

1617/2013. (IX. 5.) Korm. határozat 
alapján - KIM-KEF-NFM 
átcsoportosítás (a minisztérium 
működéséhez szükséges gépjárművek 
üzemeltetéséhez kapcsolódóan) 

 0,4     -       0,4     0,3     -      

III. Felügyeletei szervi hatáskörben 12 491,5 8 488,7 4 002,8 98,4 36 
Fejezeten belüli átadások  -747,0 - -747,0 - - 
Fejezeten belüli átvételek 3 610,3 - 3 610,3 86,0 10 
Fejezetek közötti átvételek 12,9 - 12,9 2,4 - 
Többletbevétel előirányzatosítása 8 488,7 8 488,7 - 10,0 - 
Hungaroring Sport Zrt. tőkeemelése 1 000,0 - 1 000,0 - - 
Pénzügyi tranzakciós illeték 
átcsoportosítás NGM engedéllyel 

126,6 - 126,6 - - 

NFM által jóváhagyott létszámnövelés 
(határozott foglalkoztatási idejű 
közalkalmazottak, ED és KÖZOP 
projektekhez kapcsolódóan, forrása: 
EU) 

- - - - 26 

IV. Intézményi hatáskörben  27 778,7    27 778,7     -       1 152,1     34    
2012. évi maradvány igénybevétele  19 076,4     19 076,4  -       323,6     -      
Jogcímek közötti átcsoportosítás  -       -       -      -438,4     -      
Projektekkel, pályázatokkal összefüggő  6 895,5    6 895,5    -       1 013,3     19    
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többletbevétel 
Egyéb többletbevétel  1 344,9   1 344,9     -       217,7     -      
Fejezetek közötti átadások  329,1     329,1     -       5,4     -    
Fejezeten belüli átadások  132,8     132,8     -       30,4     15    
2013. évi módosított előirányzat  157 593,2     131 816,4     25 776,8     13 609,5     2 430    

 
 
 
 
 
01. cím Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 764410 
Honlap címe: http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   8 500,6 7 173,5 7 173,5 11 286,8 9 306,4 109,5% 82,5% 
ebből: személyi 

juttatás 
3 808,2 3 650,9 3 650,9 4 056,0 3 794,1 99,6% 93,5% 

Bevétel   2 616,5 349,7 349,7 2 339,4 2 346,9 89,7% 100,3% 

Támogatás   5 799,3 6 823,8 6 823,8 6 932,4 6 932,4 119,5% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  
1 846,3 – – 2 015,0 1 852,3 100,3% 91,9% 

Létszám (fő)    568 626 626 605 590 103,9% 97,5% 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

 7 173,5     349,7     6 823,8     3 650,9     626    

Módosítások jogcímenként *           

I. Országgyűlés hatáskörben 
               

-      
           -      

                    
-      

                 
-      

                       
-      

II. Kormány hatáskörben -287,0     -       -287,0    -51,0    -36    
A 1057/2013. (II. 13.) Korm. határozat 
alapján átcsoportosítás NFM-EMMI között, 
MaSat-2 műhold előkészítésének támogatása 

-6,4     -      -6,4     -       -      

A 1068/2013. (II. 19.) Korm. határozat 
alapján átcsoportosítás NFM-VM között, az 
Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség Nemzeti Forgalmi Jegyzék 
vezetéséhez kapcsolódó támogatásának 
biztosítása (50,0 M Ft) és a MAL Zrt.-vel 
kapcsolatos peres eljárások OKTVF-et 
terhelő költségeinek fedezete (6,3 M Ft) 

-56,3     -      -56,3     -       -      

A 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat a 
2013. évi kompenzációjának 
finanszírozásáról 

 2,6     -       2,6     2,1     -      

A 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat -54,2     -      -54,2     -       -      
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alapján átcsoportosítás KIM-NFM között - 
Nemzeti Jogszabálytár működtetése 
Prémiumévesek foglalkoztatása 2013. évben 
a 8/2005. (II.8.) PM rendelet szerint 

 11,1     -       11,1     8,8     -      

1288/2013. (V. 28.) Korm. határozat alapján 
- Győr-Gönyü Országos Közforgalmú 
Kikötő építése, saját erő 

-29,1     -      -29,1     -       -      

1318/2013. (VI. 12.) Korm. Határozat 
alapján - VM-NFM-BM közötti átadás (az 
Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
működésének támogatását célzó előirányzat-
átcsoportosításról) 

-20,0     -      -20,0     -       -      

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat a 
túlzott hiány eljárás megszüntetése 
érdekében szükséges intézkedésekről, melyet 
a1968/2013. (XII.17.) Korm. határozat 
csökkentésre változtatott 

-21,2     -      -21,2     -       -      

1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat 
alapján - NFM honvédelmi feladatok 
támogatása 

 6,0     -       6,0     -       -      

1689/2013. (IX. 30.) Korm. határozat - 
NFM-MEH közötti átadás (európai uniós 
fejlesztési források felhasználásához 
kapcsolódó fejlesztéspolitikai és a határon 
átnyúló programokkal kapcsolatos feladatok 
és 36 fő átadása) 

-87,4     -      -87,4    -61,6    -36    

1860/2013. (XI. 19.) Korm. határozat 
alapján - NFM-EMMI közötti átadás (a 
„Katolikus Társadalmi Napok” című 
program támogatása érdekében) 

-12,0     -      -12,0     -       -      

1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján a 2013. évi kompenzáció 
elszámolása - NGM/3932/36/2013. számú 
NGM levél 

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

1999/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján - NFM-EMMI közötti átadás (a 
Budapest-Fasori Református Egyházközség 
temploma orgonája megépítésének 
támogatása érdekében) 

-9,7     -      -9,7     -       -      

1998/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján - NFM-EMMI közötti átadás (a 
badacsonytomaji Szent István-kápolna 
megépítésének támogatása érdekében) 

-10,0     -      -10,0     -       -      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben  941,7     546,1     395,6     -       -      
Fejezeten belüli átadás NFM IG-KEF között 
(KÁT/4022-1/2013-NFM. Iktatószámú 
döntés) - értéktár kialakítása 

-2,4     -      -2,4     -       -      

Hungaroring Sport Zrt. tőkeemelése  1 000,0     -       1 000,0     -       -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat javára, Turisztikai 
célelőirányzat részére 

-395,4     -      -395,4     -       -      

Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat javára, Magán és egyéb 
jogi személyek kártérítése sor részére 

-20,0     -      -20,0     -       -      

Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat javára, Digitális 
megújulás és kapcsolódó feladatok sor 
részére 

-39,6     -      -39,6     -       -      

Pénzügyi tranzakciós illeték átcsoportosítás 
NGM engedéllyel 

 126,6     -       126,6     -       -      

Fejezeten belüli átcsoportosítás NFM 
Igazgatás javára, fejezeti kezelésű 

 16,0     -       16,0     -       -      
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előirányzat terhére, Területfejlesztési 
célelőirányzat sor terhére 
Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat javára, 
Infokommunikációs szolgáltatások, 
konszolidáció részére 

-72,0     -      -72,0     -       -      

Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat javára, Közúti 
közlekedéssel összefüggő körny. részére 

-36,8     -      -36,8     -       -      

Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat javára, Állami 
többletfeladatok részére 

-130,2     -      -130,2     -       -      

Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat javára, Energetikai célú 
feladatok részére 

-8,0     -      -8,0     -       -      

Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat javára, Puskás Tivadar 
Közalapítvány támogatása 

-11,4     -      -11,4     -       -      

Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat javára, Zajtérképezés 
EU tagállami feladatai sor részére 

-15,2     -      -15,2     -       -      

Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat javára, 
Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
sor részére 

-8,0     -      -8,0     -       -      

Fejezeten belüli átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat javára, Nemzetközi 
tagdíjak sor részére 

-8,0     -      -8,0     -       -      

Többletbevétel előirányzatosítás  546,1     546,1     -       -       -      

IV. Intézményi hatáskörben  3 458,6     3 458,6     -       456,1     15    
2012. évi maradvány igénybevétele  2 015,0     2 015,0     -       128,3     -      
Jogcímek közötti átcsoportosítás  -       -       -      -34,6     -      
VOP 2013. évi feladatainak finanszírozására  142,4     142,4     -       58,7     -      
ÁROP projektekkel kapcsolatos feladatok 
finanszírozása 

 267,0     267,0     -       153,1     -      

Szakmai Programok finanszírozása  6,2     6,2     -       -       -      
KTIA működésével kapcsolatos költségek 
finanszírozása 

 974,0     974,0     -       120,2     -      

NEIH felállítása és 2013. évi működtetése 
(1562/2013. (VIII. 16.) Korm. hat.) 

 54,0     54,0     -       30,4     15    

2013. évi módosított előirányzat  11 286,8     4 354,4     6 932,4     4 056,0     605    

 
Az NFM a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. 
törvény (a továbbiakban: 2010. évi XLII. törvény) hatályba lépésével, 2010. május 29-én jött 
létre a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium bázisán. 
 
Az NFM Igazgatás költségvetése végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat, 
valamint a kapcsolódó döntési eljárásokat a 2013. évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Igazgatás költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról szóló 
14/2013. (IV. 24.) NFM utasítás szabályozta. 
 
A 2012. évtől az NFM Igazgatás költségvetési cím, mint központi költségvetési szerv 
költségvetése két részegységre tagozódik. Tartalmazza az intézmény, az NFM Igazgatás 
működéséhez kötődő kiadásokat és bevételeket, mint az NFM Szervezeti és Működési 
költségvetését (a továbbiakban: szervezeti és működési költségvetés) és az NFM közfeladatai 
ellátásával kapcsolatos kiadásoknak és bevételeknek az NFM Igazgatás költségvetésében 
megtervezett előirányzatait (a továbbiakban: Szakmai Programok költségvetése). Az 
előirányzatok tervezése, finanszírozása, felhasználása, illetve a beszámolás két államháztartási 
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egyedi azonosító számon, és két előirányzat-felhasználási keretszámlán történik, amelynek 
végeredményeként egy közös elemi költségvetés és beszámoló készül. 
 
2013. évben jelentkező új feladatok ismertetése: 
Az NFM részére a 2013. évben új feladatot jelentett a fiatalkorúak dohányzásának 
visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 
4. és 5. §-aiban meghatározott feladatokból eredő elszámolások ellátásában való 
közreműködés. Az NFM nevében a 2013. évben kiszámlázott 1.045,0 millió forint 
koncessziós díj után 282,1 millió forint ÁFA bevallására és befizetésére került sor. 
 
A 2013. év másik jelentős változása volt, hogy az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében a 
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban: KTIA) kezelését átvette az NFM. 
A KTIA kezelésének és gazdálkodásának szabályairól szóló 33/2013. (IX. 20.) NFM utasítás 
2. § (2) bekezdése értelmében az alapkezelő szerv igazgatása által a KTIA kezelésére átvett 
pénzeszköz az intézmény igazgatási költségvetésének része, ennek figyelembe vételével – az 
NFÜ által készített záró pénzügyi beszámoló alapján – a 2013. évi 1.851,3 millió forint 
alapkezelési díjból 974,0 millió forint alapkezelési díjat vett át az NFM. 
 
Az előirányzatok alakulása 
A Kvtv. az NFM Igazgatás 2013. évi kiadási előirányzatát 7.173,5 millió forintban határozta 
meg, amelynek finanszírozását 95,1%-ban költségvetési támogatás, 4,9%-ban működési és 
felhalmozási bevétel biztosította. 
 
A 2013. évi tervezett bevételek (349,7 millió forint) és támogatás (6.823,8 millió forint) 
biztosították az NFM Igazgatás feladatellátását, illetve működését. 
Az NFM Igazgatásán belül a 2013. évi eredeti kiadási előirányzat 70,2%-a került 
megtervezésre a Szervezeti és Működési költségvetés keretében és 29,8%-a a Szakmai 
Programok költségvetése keretében. Az NFM Igazgatás költségvetésén belül a szakmai 
feladatokra rendelkezésre álló források felhasználásának nyomon követése a pénzügyi 
folyamatok monitoringjának működtetésével valósult meg. 
 
A 2013. évben a nemzeti fejlesztési miniszter a zárolás végrehajtása érdekében egyszeri 
befizetési kötelezettség teljesítését rendelte el 447,5 millió forint összegben az NFM Igazgatás 
terhére, mely összeg a jogszabályi előírásoknak megfelelően befizetésre került. 
 
Kiadások alakulása 
A Kvtv.-ben az NFM Igazgatás részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 7.173,5  
millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 4.113,3 millió forinttal 
növekedett. A módosított előirányzat (11.286,8 millió forint) terhére a 2013. évben 9.306,4  
millió forint kiadás teljesítés történt, amely 82,5%-os felhasználási szintnek felel meg.  
 
A törvény szerinti kiadási előirányzat kormányzati hatáskörben végrehajtott változásai 
összességében 287,0 millió forintos csökkenést (amelyből a 1968/2013. (XII.17.) Korm. 
határozat  csökkentette le az előirányzatot 21,2 millió forinttal), felügyeleti szervi hatáskörben 
végrehajtott változásai 941,7 millió forintos csökkenést, míg intézményi hatáskörben 
végrehajtott változásai összességében 3.458,6 millió forintos növekedést eredményeztek. 
 
A 2013. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult: 

• kormányzati hatáskörben:  
- a bérkompenzáció támogatásával 2,6 millió forint összegben,  
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- a bérkompenzáció elszámolása során -0,4 millió forint összegben,  
- 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 11,1 millió forint összegben, 

- a zárolás végrehajtása érdekében 21,2 millió forint összegben, 
- a MaSat-2 műhold előkészítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1057/2013. (II. 13.) Korm. határozat alapján -
6,4 millió forint összegben, 

- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek 
közötti, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőséget terhelő egyes költségek pénzügyi fedezetének biztosításához 
szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1068/2013. (II. 19.) Korm. 
határozat alapján -56,3 millió forint összegben, 

- a Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges előirányzat 
átcsoportosításáról szóló 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján -54,2 millió 
forint összegben, 

- a „Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő építése” tárgyú EU támogatásra 
számot tartó projekt előkészítésére vonatkozó támogatáshoz szükséges 2013. évi 
saját forrás összegének biztosítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1288/2013. (V. 28.) Korm. határozat alapján -29,1 millió forint összegben, 

- a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a 
Belügyminisztérium fejezetek közötti, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
működésének támogatását célzó előirányzat-átcsoportosításról szóló 1318/2013. 
(VI. 12.) Korm. határozat alapján -20,0 millió forint összegben, 

- a 2013. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. 
határozat alapján 6,0 millió forint összegben, 

- a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1689/2013. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 
-87,4 millió forint összegben, 

- a „Katolikus Társadalmi Napok” című program támogatása érdekében a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1860/2013. (XI. 19.) Korm. határozat 
alapján -12,0 millió forint összegben, 

- a badacsonytomaji Szent István-kápolna megépítésének támogatása érdekében a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1998/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján -10,0 millió forint összegben, 

- a Budapest-Fasori Református Egyházközség temploma orgonája megépítésének 
támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1999/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján -9,7 millió forint összegben. 

• Irányítószervi hatáskörben: 
- fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő előirányzat-átcsoportosítás okán -

744,6 millió forint összegben, 
- fejezeti kezelésű előirányzat (Területfejlesztési célelőirányzat) terhére történő 

előirányzat-átcsoportosítás okán 16,0 millió forint összegben, 
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- Szakmai Programok terhére átadott előirányzatok összegével -270,4 millió forint 
összegben, 

- fejezeten belüli átadás miatt (KEF részére értéktár kialakítása érdekében) -2,4 
millió forint összegben, 

- a Hungaroring Sport Zrt. tőkeemelése kapcsán 1.000,0 millió forint összegben, 
- a pénzügyi tranzakciós illeték NGM engedéllyel történő átcsoportosítása miatt 

126,6 millió forint összegben, 
- a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 546,1 millió forint 

összegben.  
• Intézményi hatáskörben: 

- a 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 2.015,0 millió forint 
összegben, 

- az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) projektekkel 
kapcsolatos feladatok finanszírozása érdekében 267,0 millió forint összegben, 

- a Végrehajtási Operatív Program (a továbbiakban: VOP) 2013. évi feladatainak 
finanszírozása érdekében 142,4 millió forint összegben, 

- a Szakmai Programok finanszírozása érdekében 6,2 millió forint összegben, 
- a KTIA működésével kapcsolatos költségek finanszírozás okán 974,0 millió forint 

összegben, 
- a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: NEIH) 

felállítása és 2013. évi működtetése érdekében (1562/2013. (VIII. 16.) Korm. 
határozat alapján) 54,0 millió forint összegben. 

 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások 2013. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 
405,1 millió forinttal, 4.056,0 millió forintra emelkedett év közben.  
 
A személyi juttatások eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a 
bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (2,1 millió forint), a 
bérkompenzáció elszámolásával összefüggő támogatás-átcsoportosítás (-0,3 millió forint), a 
8/2005. (II. 8.) PM rendelet (8,8 millió forint), és az NFM és a Miniszterelnökség közötti 
átadás (-61,6 millió forint) indokolta. Intézményi hatáskörben a 2012. évi előirányzat- 
maradvány felhasználásával (128,3 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás összegével (-34,6 millió forint), az ÁROP projektekkel kapcsolatos feladatok 
finanszírozásának összegével (153,1 millió forint), a VOP 2013. évi feladatfinanszírozásának 
összegével (58,7 millió forint), a KTIA működésével kapcsolatos költségek finanszírozásának 
összegével (120,2 millió forint), és a NEIH felállításának és 2013. évi működtetésének 
összegével  (30,4 millió forint) módosult az előirányzat. 
 
A személyi juttatások a módosított előirányzat 93,5 %-ában teljesültek. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az NFM Igazgatás 
2013. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. 
 
Az NFM Igazgatás 2013. évi eredeti – elemi költségvetés szerinti – engedélyezett létszáma 
626 fő, a záró létszám pedig 605 fő volt. Az NFM Igazgatás engedélyezett létszáma a 2013. 
évben az alábbi indokok alapján változott: 

- az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai 
hatáskör és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feletti irányítási jogkör 
megváltoztatásával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 1440/2013. (VII. 15.) 
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Korm. határozat alapján, mely az európai uniós fejlesztési forrásokkal kapcsolatos 36 
fős létszám Miniszterelnökség részére történő átadását szabályozta,  

- valamint a NEIH létrehozása érdekében 15 fővel nőtt a státuszok száma. 
A 2013. évben a magas fluktuáció kezelése – amely a 2013. évben 63%-os volt – jelentős 
többletfeladatot rótt az NFM szervezetére. 
 
Átlagkereset alakulása: 
A 2013. december 31-i adatok alapján számított átlagbér az előző évhez viszonyítva 10 %-os 
növekedést mutat. A növekedés oka részben a munkaköri pótléknak a 2013. évben történt 
bevezetése, részben pedig az év közben történt szerkezeti változások voltak. 
 
Dologi kiadások 
A dologi és egyéb folyó kiadások 2.548,5 millió forintos eredeti előirányzata az évközi 
módosítások eredményeképpen 1.617,5 millió forinttal növekedett.  
A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzatának kormányzati hatáskörű módosítását 
a zárolással kapcsolatos intézkedések (-21,2 millió forint), és a fejezetek közötti átadások és 
átvételek (-201,0 millió forint); az irányító szervi hatáskörű módosítást a tervezettet 
meghaladó intézményi többletbevétel előirányzatosítása (498,8 millió forint) és a fejezeten 
belüli átadások és átvételek (-620,5 millió forint) indokolták. Intézményi hatáskörben 
módosult az előirányzat a 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásával (1.070,2 millió 
forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegével (-94,2 millió forint), az 
ÁROP projektekkel kapcsolatosan (132,9 millió forint), a VOP 2013. évi 
feladatfinanszírozásának összegével (15,9 millió forint), a KTIA működésével kapcsolatos 
költségek kapcsán (821,0 millió forint), és a NEIH felállításának és 2013. évi működtetésének 
összegével  (15,4 millió forint). 
A dologi és egyéb folyó kiadások a 2013. évben a módosított előirányzat 60,6%-ában 
teljesültek. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az NFM Igazgatás 2013. évi költségvetése egyéb működési célú eredeti kiadási előirányzatot 
nem tartalmazott.  
Az egyéb működési célú kiadások 2013. évi előirányzata irányító szervi hatáskörben került 
módosításra a 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásával (730,7 millió forint) és a 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegével (145,9 millió forint). 
Az egyéb működési célú kiadások a 2013. évben a módosított előirányzat 98,4%-ában 
teljesültek. 
 
Felhalmozási kiadások 
A felhalmozási kiadások jogcímen a 2013. évben 11,0 millió forint került  megtervezésre. A 
módosított előirányzat a 2013. év során irányító szervi hatáskörben a Hungaroring Sport Zrt. 
tőkeemelésével kapcsolatosan (1.000,0 millió forint), a tervezettet meghaladó intézményi 
többletbevétel összegével (47,3 millió forint) és a fejezeten belüli átcsoportosítás összegével 
(16,0 millió forint) módosult. Intézményi hatáskörben a 2012. évi előirányzat-maradvány 
felhasználása (24,0 millió forint) és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 
(1,5 millió forint) indokolták az előirányzat módosítását. 
 
Bevételek alakulása 
Az NFM Igazgatás 2013. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 349,7 millió forint 
volt, mely december 31-ig 1.989,7 millió forinttal nőtt, a módosított előirányzat összege 
2.339,4 millió forint, a tényleges teljesítés 2.346,9 millió forint volt.  
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A 2013. évi bevételi előirányzat irányító szervi hatáskörben a 2013. évi többletbevétel 
összegével került módosításra, összesen 546,1 millió forint összegben, valamint intézményi 
hatáskörben a következők szerint: 

- a 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 2.015,0 millió forint 
összegben, 

- a Szakmai Programok finanszírozása érdekében 6,2 millió forint összegben, 
- a VOP 2013. évi feladatainak finanszírozása kapcsán 142,4 millió forint 

összegben, 
- az ÁROP projektekkel kapcsolatosan 267,0 millió forint összegben, 
- a NEIH felállításának és 2013. évi működtetésének forrásával 54,0 millió forint 

összegben, 
- és a KTIA működésével kapcsolatos költségek kapcsán 974,0 millió forint 

összegben. 
 
A 2013. évi 546,1 millió forint többletbevétel jelentős része a következőkből keletkezett: 

- a HungaroControl Zrt. és az NFM közötti megállapodás alapján a HungaroControl 
Zrt. megtérítette a 2007. év előtti, az átrepülő szolgáltatásokkal kapcsolatos 
követelések költségalapban érvényesített részét az NFM Igazgatás részére 447,5 
millió forint összegben. Az NFM a jóváhagyott többletbevételt a zárolás 
végrehajtása érdekében az NFM Igazgatás részére saját bevétel terhére előírt 447,5 
millió forint befizetési kötelezettség teljesítésére fordította, 

- az NFM Igazgatás számlaszámára érkezett be a 2013. évben az autópálya éves 
koncesszió ÁFÁ-ja 43,3 millió forint összegben, mely többletbevételként 
jelentkezett. Az ÁFA az érintett hónapokban bevallásra és befizetésre került, 

- az NFM munkáltatói lakásépítési alap bankszámlájára 2013. december 2-ig 58,3 
millió forint törlesztő részlet érkezett, melyből az NFM Igazgatás 2013. évi 
többletbevétele 47,3 millió forint, ami a dolgozók részére nyújtandó munkáltatói 
kölcsönként került felhasználásra. 

 
Támogatás 
Az NFM Igazgatás 2013. évi eredeti költségvetési támogatás előirányzata 6.823,8 millió 
forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 6.932,4 millió forintra növekedett. 
Kormányzati hatáskörben a kiadásoknál részletezettek szerint (elsősorban a fejezetek közötti 
átadások és a zárolás miatt) csökkent az előirányzat 287,0 millió forint összegben, irányító 
szervi hatáskörben pedig növekedett az előirányzat 395,6 millió forinttal (az előirányzatot a 
Hungaroring Sport Zrt. tőkeemelése és a 2013. évi többletbevételek előirányzatosítása 
növelte, míg a fejezeten belüli átadások csökkentették).  
 
 
Előirányzat-maradvány 
Az NFM Igazgatásnál a 2012. évben keletkezett felhasználható összes előirányzat-maradvány 
2.015,0 millió forint volt, amely összegből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.978,3 
millió forint, szabad maradvány 36,7 millió forint volt.  
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt 2012. évi maradványról az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. 
határozat döntött, melynek alapján a 36,7 millió forint szabad maradvány fejezeten belül 
átcsoportosításra került a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (ÁHT: 280789) fejezeti 
kezelésű előirányzat javára. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a 2013. évben az NFM Igazgatáson belül 
pénzügyileg teljesült 1.932,6 millió forint, a meghiúsult maradvány pedig 45,7 millió forint 
volt.  
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A 2013. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, meghiúsult kötelezettségvállalás összegéből 
az NFM Igazgatás az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 4,7 millió forintot a 
Belügyminisztérium részére (a Rendőrség működési problémáinak részbeni kezelésére), 41,0 
millió forintot pedig a KIFÜ részére adott át. 
 
A 2013. évben keletkezett maradvány összege 1.987,9 millió forint, ebből 
kötelezettségvállalással terhelt 1.982,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat 5,8 millió forint. 
 
 
 
A vagyoni helyzet elemzése 
A 2013. év során értékvesztés elszámolására egyik gazdasági társaság esetében sem került 
sor. 
 Az NFM Igazgatás állományába 2013. évben bevezetett részesedések: 

• a Hungaroring Sport Zrt., a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. és a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Zrt. tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az állami vagyonért felelős miniszter az 
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának az 
NFM-et jelölte ki 2017. december 31-ig, a gazdasági társaságok átvétele a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től (a továbbiakban: MNV Zrt.) megtörtént. 
2013. január 31. napjával került aláírásra a Hungaroring Sport Zrt. társasági 
részesedésének átadás-átvételéről szóló megállapodás. A megállapodás szerint az 
állami tulajdonú tőke összege 2.008,1 millió forint. A 2013. évben közgyűlési 
határozat döntése értelmében a Magyar Állam 1.000,0 millió forint alaptőke-emelést 
hajtott végre, melyből 100,0 millió forint jegyzett tőke emelésként és 900,0 millió 
forint tőketartalékba helyezésként került átadásra. Az év folyamán további 
tőkeemelésről döntöttek a tulajdonosok, ennek keretében a Magyar Állam 80,1 millió 
forint jegyzett tőke emelésével egyidőben 273,7 millió forint a tőketartalékba került 
elhelyezésre, mindösszesen 353,8 millió forinttal nőtt a részesedések bekerülési értéke. 
2013 augusztusában az MNV Zrt. részéről további 40,7 millió forint részesedés került 
átvételre, melynek könyv szerinti értéke 25,0 millió forint, így a tulajdonosi hányad 
mértéke 75,6 %-ra módosult. 

• 2013. január 31. napjával került aláírásra a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 
Zrt. társasági részesedésének átadás-átvételéről szóló megállapodás. A megállapodás 
szerint az állami tulajdonú részesedés 450,0 millió forint, tulajdoni aránya pedig 
100%. 

• a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Zrt. esetén az átvétel időpontja 2013. 
május 11. volt, a részesedés bekerülési értéke 500,0 millió forint. Az előző tulajdonos 
2013. április 17-én döntött 49.500,0 millió forint tőkeemelésről és 950,5 millió forint 
tőketartalékba helyezéséről, azonban a céginformációs nyilvántartásokban történő 
átvezetés 2013. november 12-én lépett hatályba, így emelkedett a részesedés könyv 
szerinti értéke 1.000,5 millió forintra. 

 
Az NFM Igazgatás állományából 2013. évben kivezetett részesedések: 

• az NFM 2012 decemberében azzal a jelzéssel fordult az MNV Zrt.-hez, hogy az ELI-
HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. állami tulajdonú részesedését 
vissza kívánja adni az MNV Zrt. közvetlen kezelésébe. Az átadásra a felek közötti 
megállapodás alapján sor került és az NFM könyveiből kivezetésre került a részesedés 
értéke. 

• a Kormány a gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági 
részesedés tulajdonosi joggyakorlójának megváltoztatásáról szóló 1366/2013. (VI. 
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24.) Korm. határozatban döntött az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
irányítási felügyeleti rendjének megváltoztatásáról. Felhívta a nemzeti fejlesztési 
minisztert, hogy járjon el annak érdekében, hogy a továbbiakban az emberi 
erőforrások miniszterének kell a társaság feletti tulajdonosi jogokat gyakorolnia. Az 
átadásra a felek közötti megállapodás alapján sor került és az NFM könyveiből 
kivezetésre került a részesedés értéke. 

 
Az NFM Igazgatás állományában szereplő részesedések állomány-változása 2013. évben: 

• az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. részére 
átadásra került 102,2 millió forint állami tulajdonú eszköz, a 18/2012. (XII. 28.) számú 
tulajdonosi határozat szerint törzstőke-emelésként. A törzstőke-emelés cégkivonatba 
történő bejegyzése 2013. február 4-én megtörtént, így az NFM könyveiben a 
részesedés értéke megemelésre került. 

• az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére átadásra került 24,3 millió 
forint állami tulajdonú eszköz, a 10/2012. (XII. 28.) számú tulajdonosi határozat 
szerint törzstőke-emelésként. A törzstőke-emelés cégkivonatba történő bejegyzése 
2013. február 14-én megtörtént, így az NFM könyveiben a részesedés értéke 
megemelésre került. 

 
Egyéb információk 
 
Az NFM Igazgatás a 2013. évben: 

- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 
végzett,  

- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott. 
 
03. cím Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329387 
Honlap címe: www.niif.hu 
 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   2 932,3 1 549,2 1 549,2 7 080,3 4 371,5 149,1% 61,7% 
ebből: személyi 

juttatás 
416,8 324,0 324,0 877,8 705,8 169,3% 80,4% 

Bevétel   2 051,4 713,3 713,3 2 281,9 2 281,8 111,2% 100,0% 

Támogatás   789,0 835,9 835,9 4 691,1 4 691,1 228,7% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  
199,2 – – 107,3 107,3 13,6% 100,0% 

Létszám (fő)    54 42 42 71 79 39,7% 111,3% 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

 1 549,2     713,3     835,9     324,0    42    
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Módosítások jogcímenként *           
I. Országgyűlés hatáskörben                -                 -                          -                       -                             -      
II. Kormány hatáskörben  2 991,2     -       2 991,2     0,1     -      
1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat 
alapján (NIIF Intézet Miskolc és 
agglomerációja digitális közösség 
program) 

 3 000,0     -       3 000,0     -       

1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
a 2013. évi kompenzációjának 
finanszírozásáról 

 0,2     -       0,2     0,1     

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 
alapján- zárolás 

-9,0     -      -9,0     -       

1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján a 2013. évi 
kompenzáció elszámolása - 
NGM/3932/36/2013. számú NGM 
levél 

 -       -       -       -       

III. Felügyeleti szervi hatáskörben  875,1     11,1     864,0     -       10    
Fejezeten belüli átadás NIIF Intézet 
részére, fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére (Infokommunikációs 
szolgáltatások, konszolidáció) - 
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat és 
SULINET feladatokra 

 839,0     -       839,0     -       10    

Fejezeten belüli átadás NIIF Intézet 
részére, fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére (Digitális megújulás és 
kapcs. Feladatok) 

 25,0     -      25,0     -       -      

Többletbevétel előirányzatosítása  11,1     11,1     -       -       -      

IV. Intézményi hatáskörben  1 664,8     1 664,8     -       553,7     19    
2012. évi maradvány igénybevétele  107,3     107,3     -    -       -      
PRACE-3 projekthez kapcsolódó 
többletbevétel 

 25,9     25,9     -       20,4     -      

TIOP projektekhez kapcsolódó 
többletbevétel 

 735,9     735,9     -       67,4     -      

EMI projekthez kapcsolódó 
többletbevétel 

 16,8     16,8     -       13,2     -      

TÁMOP projektekhez kapcsolódó 
többletbevétel 

 545,8     545,8     -       371,9     11    

GRNET projekthez kapcsolódó 
többletbevétel 

 4,8     4,8     -       3,8     -      

EKOP projekthez kapcsolódó 
többletbevétel 

 64,0     64,0     -       0,6     -      

GOP projekthez kapcsolódó 
többletbevétel 

 44,3     44,3     -       34,9     8    

KTIA projekthez kapcsolódó 
többletbevétel 

 25,3     25,3     -       19,9     -      

GN3 projekthez kapcsolódó 
többletbevétel 

 25,9     25,9     -       20,4     -      

SEE TV-WEB projekthez 
kapcsolódó többletbevétel 

 1,5     1,5     -       1,2     -      

Egyéb projektekhez kapcsolódó 
többletbevétel 

 67,3     67,3     -       -       -      

2013. évi módosított előirányzat  7 080,3     2 389,2     4 691,1     877,8     71    

 
Az NIIF Program 2013. évi működésének kereteit a Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. 
rendelet határozta meg. Ennek megfelelően a Fejlesztési Program olyan országos kutatási, 
felsőoktatási és közgyűjteményi információs infrastruktúra fejlesztési kormányzati 
célprogramként működött, amely központi költségvetési támogatással valósult meg és az 
érintett tárcák, valamint az MTA, az OTKA, a NIH és a HUNGARNET részvételével működő 
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NIIF Program Tanács elvi irányítása mellett. A Program 2013. évi központi költségvetési 
támogatása az NFM fejezetében elkülönített intézményi előirányzatként jelent meg. 
A NIIF Intézet a fent említett Korm. rendelet alapján a NIIF Program végrehajtására alapított 
teljes jogkörrel és önálló gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, 
amelynek alaptevékenysége az információs infrastruktúrával kapcsolatos kutatás-fejlesztés és 
az infrastruktúra működtetése. A NIIF Intézet fő feladata az NIIF Program keretében 
létrehozott országos multi-gigabites hibrid hálózat, illetve az azon megjelenő alkalmazások 
fejlesztése és működtetése – az EU támogatásával fenntartott európai nemzeti 
kutatóhálózatokkal konform módon – az alábbiak szerint: 

a) a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények 
és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs 
infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak 
összehangolt fejlesztése; 

b) az a) pontban megjelölt intézményi kör számára országos és nemzetközi 
hálózati kapcsolatok, valamint az európai kutatóhálózatok színvonalának 
megfelelő információs szolgáltatások elérésének biztosítása; 

c) az információs hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének 
támogatása, továbbá az eredmények széles körű elterjesztése az a) pontban 
megjelölt intézményekben; 

d) a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való 
magyar részvétel elősegítése; 

e) a kormányzati számítógépes hálózat tűzfala és az Internet közötti (belföldi és 
külföldi), az igényeknek megfelelő sávszélességű IP kapcsolat biztosítása. 

 
A NIIF Intézet a 2011-2015. közötti időszakra kidolgozott stratégiában kitűzött főbb 
fejlesztési irányokat követte, valamint végrehajtotta az EU-s projektek (TIOP, KMOP és 
TÁMOP projektek) 2013-ra előirányzott vállalásait. 
 
Szervezeti változások 2013. évben: az NIIF Intézet hálózatára kapcsolták a közoktatási 
intézményeket (Sulinet hálózat), amely 10 fős létszámbővüléssel járt együtt a 
hálózatüzemeltetési és az ügyfélkapcsolati területen, a Puskás Tivadar Közalapítvány (a 
továbbiakban: PTA) megszüntetése kapcsán az 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat alapján 
átvették a Nemzetközi Technológia Nonprofit Kft. és a PTA EU-csoportja feladatait, az ehhez 
szükséges humán erőforrás integrálásával együtt. 
 
Kiadások 
A NIIF Intézet Kvtv. szerinti eredeti kiadási előirányzata 1.549,2 millió forint volt, amely év 
közben 5.531,1 millió forinttal módosult. A tényleges teljesítés 4.371,5 millió forint volt. 
 
Személyi juttatások: 
2013. évben az eredeti személyi juttatások előirányzata 324,0 millió forint, a módosított 
előirányzat 877,8 millió forint, a növekedés elsősorban az uniós projektek végrehajtásával 
összefüggésben keletkezett többletbevétel intézményi hatáskörű előirányzatosításából 
származott, a tényleges teljesítés 705,8 millió forint volt. 
 
2013. évben az intézmény engedélyezett létszáma 42 főről 71 főre növekedett, az átlagos 
statisztikai állományi létszám 79 fő volt. 
 
2013. évben a NIIF Intézetnél 1 főnek szűnt meg a munkaviszonya nyugdíjazás miatt, ami 0,8 
millió forint megtakarítást jelentett a tárgyévben.  
 
Dologi kiadások 
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2013. évben a dologi és egyéb folyó kiadások főösszegének Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 
1.142,3 millió forint, a módosított előirányzat 4.931,3 millió forint, a teljesített kiadás 2.449,2 
millió forint volt.  
A dologi kiadások eredeti előirányzatának legnagyobb részét – átlagban 63%-át – a 
kommunikációs szolgáltatások teszik ki (a magyar kutatói adathálózat vonaldíjai), a második 
legnagyobb összegű felhasználás ezzel párhuzamosan (átlagosan 19%) a vásárolt termékek és 
szolgáltatások ÁFA kiadásai soron keletkezett. 
 
Az előirányzat változásának okai: az előirányzat-maradvány felhasználása 22,3 millió forint 
összegben, az 1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat értelmében 3.000,0 millió forint összegű 
emelkedés a Miskolci digitális közösség projekt céljaira, 839,0 millió forint összegű irányító 
szervi hatáskörű emelés a Sulinet hálózat működtetésére, 9 millió forint csökkentés a zárolás 
miatt és a működési és egyéb bevételek realizálódása 41,1 millió forint összegben. 
 
Felhalmozási kiadások 
2013. évben a NIIF Intézet költségvetése beruházási előirányzatot nem tartalmazott, az 
intézményi beruházási kiadások módosított előirányzata 742,2 millió forint volt, melynek 
forrása döntően az európai uniós programokból származó (635,5 millió forint összegű) 
támogatásértékű felhalmozási bevétel, kisebb mértékben pedig az előző évi előirányzat-
maradvány felhasználása, illetve saját hatáskörű átvezetés dologi előirányzatból (106,7 millió 
forint).  
A 2013-as évben a következő beruházások valósultak meg: 

• intézeti költségvetés terhére: Irodai szoftverek, DV kamera, DWDM berendezések 
(nettó 45,3 millió forint összegben), 100 db végponti Cisco 891-es típusú hálózati 
eszköz (nettó 14,9 millió forint összegben) és átkapcsoló automatika; 

• EKOP-1.A.2-2012-2012-0018. projekt terhére: 4 darab szerver, 15 darab laptop (nettó 
19,1 millió forint összegben) és WorkFlow Enterprise munkafolyamat menedzselő 
rendszer (nettó 8,0 millió forint összegben); 

• TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001. projekt terhére: 3600 darab Cisco 892-es típusú hálózati 
router (nettó 471,2 millió Ft összegben). 

 
Bevételek 
A NIIF Intézet működéséhez szükséges finanszírozási forrást az intézményi saját bevétel és a 
költségvetési támogatás biztosítja. A költségvetési törvény által jóváhagyott bevétel főösszege 
1.549,2 millió forint volt, melyből 835,9 millió forint a támogatás és 713,3 millió forint az 
intézmény saját bevétele.  
 
Emellett a tagintézmények hozzájárulásából, valamint EU-s projektekből keletkezett 
többletforrás. 
 
A NIIF Intézet előző évi előirányzat-maradvány felhasználásának összege 107,3 millió forint, 
a működési célú pénzeszköz-átvétel nem tervezett összege 75,0 millió forint, az EU-s 
programokra és azok hazai társfinanszírozására év közben befolyt, nem tervezett, fejezeti 
kezelésű előirányzatból származó támogatásértékű működési és felhalmozási bevétel összege 
1.271,3 millió forint volt. A saját bevételek 2.281,9 millió forint összegű módosított 
előirányzata teljes összegben teljesült. 
 
Költségvetési támogatás alakulása 
A NIIF Intézet eredeti költségvetési támogatás összege 835,9 millió forint volt. Az eredeti 
előirányzat évközben kiegészült a Sulinet-hálózat 839,0 millió forintos támogatásával, az 
eMagyarország szakmai hálózat koordinációjához szükséges 25,0 millió forint irányító szervi 
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támogatással, valamint a Miskolci digitális közösség projekthez kapcsolódó 3.000,0 millió 
forintos RKI-forrással az 1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat alapján.  
Az eredeti előirányzat emellett kormányzati hatáskörben került növelésre a bérkompenzáció 
összegével (összesen 0,2 millió forint), illetve csökkentésre került a zárolás összegével (9,0 
millió forint). 
Előirányzat-maradvány alakulása 
Az NFM a NIIF Intézet 2012. évi előirányzat-maradványából 67,3 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat 
alapján átcsoportosított, 40,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványt 
pedig jóváhagyott. A teljes maradvány összege 107,3 millió forint volt, amiből a 
kötelezettségvállalással terhelt rész teljes egészében felhasználásra került a 2012. évről 
áthúzódó szállítói tartozások rendezésére, a jóvá nem hagyott rész pedig beutalásra került.  
A NIIF Intézetnél 2013. évben összesen 2.708,7 millió forint előirányzat-maradvány 
keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezését 
az okozta, hogy 2013-ban jelentős összegű projektelőleg érkezett be, amivel csak 2014-ben 
kell elszámolni. A teljes előirányzat-maradvány felhasználásra kerül 2014-ben a projektek 
végrehajtására. A NIIF Intézetnél kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradvány 
2013. évben nem keletkezett. 

Követelések  
A NIIF Intézet követelésállományának egyik részét a munkáltatói lakáskölcsön hosszú 
lejáratú és egy éven belüli összege (összesen 32,1 millió forint) teszi ki. Másik része a 
tagintézményi hozzájárulásokból származó 105,4 millió forint összegű követelés. Különösebb 
behajtási problémák a tagintézményi hozzájárulások tekintetében nem tapasztalhatók. 

Vagyoni helyzet  
A NIIF Intézet 2013. évi mérlegének főösszege 4.285,3 millió forint volt, mely az előző évhez 
képest (2.287,7 millió forint) 53,4%-os növekedést jelen. A NIIF Intézet beruházási 
tevékenységének pénzforgalmi értéke áfával együtt 733,7 millió forint, ami majdnem teljes 
egészében a projektekből valósult meg, az eszközök elhasználódásának mértéke azonban 
ennek ellenére növekedett. 

Egyéb információk 
A NIIF Intézet a 2013. évben: 

− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 
végzett,  

− megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházása nem volt,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt. 

 
4. cím Országos Atomenergia Hivatal 
 
Törzsszám: 311706 
Honlap cím: www.oah.hu 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   2 643,9 2 590,5 2 590,5 2 823,2 2 472,4 93,5% 87,6% 
ebből: személyi 

juttatás 
663,3 680,3 680,3 651,7 631,4 95,2% 96,9% 
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Bevétel   2 599,7 2 573,3 2 573,3 2 664,6 2 665,5 102,5% 100,0% 

Támogatás   17,5 17,2 17,2 17,5 17,5 100,0% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  
167,8 – – 141,1 141,1 84,1% 100,1% 

Létszám (fő)    82 83 83 83 80 97,6% 96,4% 

 
 
 
 
 
 
 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

 2 590,5     2 573,3     17,2     680,3     83    

Módosítások jogcímenként *           
I. Országgyűlés hatáskörben                -                 -                          -                       -                             -      
II. Kormány hatáskörben  0,3     -       0,3     0,2     -      
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
a 2013. évi kompenzációjának 
finanszírozásáról 

 0,3     -       0,3     0,2     -      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben  12,7     12,7     -       -       -      
Továbbszámlázott szolgáltatás 
többletbevétele NucNet nemzetközi 
tagdíj 

 1,7     1,7     -       -       -      

Nemzetközi tagdíj befizetése 
többletbevételből 

 4,5     4,5     -       -       -      

Nemzetközi szervezet (NAÜ) által 
térített külföldi kiküldetések 

 4,1     4,1     -       -       -      

Többletbevétel alkalmazottak 
térítése, igazgatási szolgáltatás 

 2,4     2,4     -       -       -      

IV. Intézményi hatáskörben  219,7     219,7     -      -28,8     -      
2012. évi maradvány igénybevétele  141,0     141,0     -       2,8     -      
KÜM-től támogatásértékű működési 
bevétel 

 3,7     3,7     -        -      

Működési célra kapott juttatások 
nemzetközi szervezetektől 

 75,0     75,0     -       1,1     -      

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás miatt személyi 
juttatások csökkentése 

 -       -       -      -32,7     -      

2013. évi módosított előirányzat  2 823,2     2 805,7     17,5     651,7     83    

 
Az OAH fejezeti jogosítványokkal rendelkező kormányhivatal, meghatározott jogosítvánnyal 
és feladatkörben eljáró szerv. A Kvtv. 47. §-a alapján a kormányhivatalok tekintetében az 
előirányzat-módosítási és - felhasználási, a beszámolási, az információszolgáltatási és az 
ellenőrzési jogokat és kötelezettségeket a kormányhivatal vezetője gyakorolja.  
Az OAH részt vesz az atomenergia különböző, békés célú alkalmazásai biztonságának és 
védettségének felügyeletével összefüggő hatósági feladatok végrehajtásában. 
A hatósági felügyeleti tevékenység megelőző intézkedésekre (jogszabályok előkészítése, 
engedélyezése, regisztráció, útmutatók kiadása), felismerő intézkedésekre (ellenőrzések, 
jelentések értékelése, leltárak, mérések), valamint válaszintézkedésekre (érvényesítés, 
eseménykivizsgálás, veszélyhelyzet-kezelés) terjed ki.  
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A felügyeleti tevékenység kiterjed a nukleáris létesítmények, ezen belül a legfőbb engedélyes, 
a Paksi Atomerőmű és a nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások és hulladékok 
engedélyesei tevékenységének felügyeletére, továbbá az ionizáló sugárzást kibocsátó 
berendezések (különösen röntgen gépek és gyorsítók) regisztrációjára. 
További jelentős szakmai feladat a nemzetközi partnerekkel és a lakossággal való folyamatos 
kapcsolattartás.  
A szakmai feladatok megvalósításáról és megvalósulásáról az OAH minden évben részletes 
jelentésben számol be az Országgyűlésnek.    
Az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat 
végrehajtása eredményeként az OAH szervezeti felépítése 2013. évben jelentősen változott. A 
vezetői létszám csökkentésének következményeként a gazdálkodást érintő hatáskörök és 
felelősségi körök gyakorlása is módosult, ami a vezetők feladatait és felelősségét jelentősen 
megnövelte. 
 
Előirányzatok alakulása 
 
Kiadások 
A kiadások eredeti előirányzata 2.590,5 millió forint, a módosított előirányzata 2.823,2 millió 
forint volt, amelyből 2.472,4 millió forint került pénzügyileg teljesítésre. 
 
Személyi juttatások  
A személyi juttatás eredeti előirányzata 83 fő engedélyezett létszámra - amelyből 2 fő a 
Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – 680,3 millió forint volt. Ezt módosította az 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat alapján a foglalkoztatottak kompenzációjára kapott 0,2 
millió forint többlet, valamint a saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi 
kötelezettségvállalás teljesítéséhez szükséges 2,8 millió forint maradvány igénybevétele és 
többletbevételből 1,1 millió forint juttatás, illetve csökkentette a saját hatáskörben 
végrehajtott dologi és folyó kiadások előirányzatra történt 32,7 millió forint átcsoportosítás.  
 
A rendszeres személyi juttatások módosított előirányzata fedezetet nyújtott a foglalkoztatottak 
részére 487,5 millió forint összegű illetmény kifizetésére.  
 
A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatból 133,1 millió forint került kifizetésre, 
amely összeg felhasználása biztosította a foglalkoztatottak részére mind a jogszabályok, mind 
az OAH közszolgálati szabályzata alapján adható béren kívüli juttatások és költségtérítések 
fedezetét. 
 
Külső személyi juttatás összesen 10,8 millió forint volt, amely részben eseti megbízások, 
részben a felmentettek részére került kifizetésre. 
 
A cafetéria rendszer keretében adható juttatásokra 200 ezer forint/fő bruttó összeg figyelembe 
vételével 16,6 millió forint volt tervezve, a kifizetések összege 15,7 millió forint volt 
összesen. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
Az eredeti 185,1 millió forint előirányzat a módosításokat követően 173,7 millió forintra 
változott, a pénzügyi teljesítés 149,2 millió forint, mely összeg felhasználásával a 
jogszabályokban előírt valamennyi járulékfizetési kötelezettség határidőben teljesítésre került. 
A pénzügyileg 2014. évre áthúzódó kötelezettségek összege 24,3 millió forint, ennek 
kifizetése januárban megtörtént.  
 
Dologi kiadások  
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Az eredeti előirányzat 1.691,0 millió forint volt, amely a módosítások következtében 1.969,8 
millió forintra növekedett. A módosított előirányzat terhére 1.681,4 millió forint kifizetés 
teljesült. A 2013. évben a dologi kiadások előirányzatán keletkezett 288,6 millió forint 
maradványból kötelezettségvállalással terhelt maradvány 271,1 millió forint, ebből szállítói 
kötelezettségek 84,0 millió forint, szerződéses kötelezettségek 187,1 millió forint. A 
szerződéses kötelezettségvállalás jelentős része a vásárolt közszolgáltatások előirányzatot 
terhelő hatósági feladatok végrehajtására jött létre, a feladatok lezárása túlnyomó részt 2014. 
I. félévben várható. 
A NFM fejezet részére a 2013. évi zárolás összegének teljesítése érdekében az OAH 30,0 
millió forint befizetésére vállalt kötelezettséget, amelynek pénzügyi teljesítése a vállalt 
határidőre megtörtént.  
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az egyéb működési célú kiadások intézményi hatáskörben végrehajtott módosítását az 
indokolta, hogy a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból 2013. 
június 30-ig fel nem használt 0,2 millió forint az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján, fejezeten belüli átcsoportosításra került a KIFÜ részére.  
 
 
Felhalmozási célú kiadások  
Az eredeti előirányzat 34,1 millió forint volt, amely intézményi hatáskörben az előző évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány igénybevétele miatt 1,0 millió forinttal, 
többletbevétel miatt 2,7 millió forinttal nőtt, valamint a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás miatt 10,0 millió forinttal csökkent. Így a módosított előirányzat 27,9 millió 
forint, a teljesítés 10,2 millió forint volt. A 2013. évi előirányzat-maradvány 17,6 millió 
forint, melyből 3,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A 13,9 millió forint szabad 
maradvány év közben informatikai eszközök beszerzésére elkülönítésre került, de a beszerzési 
tilalom alól a vásárláshoz szükséges felmentés nem történt meg, így a beruházás meghiúsult. 
 
Bevételek 
A Kvtv. szerint az OAH eredeti bevételi előirányzata (támogtással együtt) 2.590,5 millió 
forint volt, melyből közhatalmi bevétel 2.355,9 millió forint, intézményi működési bevétel 3,2 
millió forint, támogatás 17,2 millió forint és a működési célú támogatásértékű bevétel 214,2 
millió forint. 
A kiadási előirányzatoknál ismertetett hatáskörben és jogcímekhez kapcsolódóan a bevételek 
módosított előirányzata 2.805,7 millió forintra változott. 
 
A közhatalmi bevételek 2.355,9 millió forint eredeti előirányzata a felügyeleti díj 
többletbevétele miatt 4,5 millió forinttal nőtt, az igazgatási szolgáltatási díj előirányzata 4,1 
millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat 2.364,5 millió forintra emelkedett. 
 
A költségvetési támogatás előirányzata a bérkompenzáció végrehajtására biztosított 0,3 millió 
forinttal növekedett, a módosított előirányzat 17,5 millió forint volt. 
 
Az intézményi működési bevétel módosított előirányzata 7,3 millió forint volt, a növekedést a 
továbbszámlázott szolgáltatások és alkalmazottak térítése eredményezte. 
 
A működési célú támogatásértékű bevétel eredeti előirányzata 3,7 millió forinttal nőtt, így a 
217,9 millió forint módosított előirányzat egy része a Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól 
tervezett és befolyt 214,2 millió forint, valamint a Külügyminisztériumtól külföldi utazások 
fedezeteként kapott 3,7 millió forint volt. 
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Az előző évi maradvány-felhasználás eredményeként 141,1 millió forint pénzforgalom nélküli 
bevétellel módosult a bevételi előirányzat. 
 
Nemzetközi szervezettől működési célú pénzeszköz átvétele miatt a bevételi előirányzat 
növekedése 72,2 millió forint, felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel miatt a növekedés 
további 2,7 millió forint volt.  
 
A bevételek módosított előirányzata összesen 2.805,7 millió forint volt, melyet a 
pénzforgalmi teljesítés 0,9 millió forinttal haladt meg. A bevételi túlteljesítés nemzetközi 
szervezettől átvett pénzeszközként 2013. december 21-én érkezett a kincstári számlára. 
 
Előirányzat-maradvány 
A 2012. évi előirányzat-maradvány összege 141,1 millió forint volt, amelyből 140,9 millió 
forint felhasználásra került. 0,2 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás fejezeten belül 
átcsoportosításra került.  
 
Az OAH 2013. évi kiadási megtakarítása 350,8 millió forint, a bevételi túlteljesítés 0,9 millió 
forint, így a 2013. évben keletkezett felhasználható előirányzat-maradvány 351,7 millió forint. 
Ebből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 319,1 millió forint, a szabad maradvány 
32,6 millió forint. A maradvány keletkezését az áthúzódó kötelezettségek, az elhúzódó 
szerződéskötések indokolják. 
 
Követelésállomány alakulása 
Az OAH vevőkövetelés állománya a 2013. december 31-i fordulónapon 0,5 millió forint, 
lejárt határidejű követelése nincs. 
 
Vagyoni helyzet 
A költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 12.) 
Kormányhatározattal elrendelt beszerzési tilalom hatására a 2013. évre tervezett beszerzések 
jelentős része elmaradt. Az OAH a 2013. év elején kérte a legszükségesebb informatikai 
eszközök beszerzéséhez a tilalom feloldását – kiemelt figyelmet fordítva az ún. Baleset-
elhárítási Központ (CERTA) működtetésére és biztonsági feltételeinek fenntartására –, de az 
engedély nem érkezett meg.  
Az OAH eszközei rendkívül elavultak, az informatikai eszközei felújítására 2,5 millió forintot 
költött, ami csak átmeneti megoldást jelent. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke a teljes 
állomány bruttó értékének 75 %-a. 
Az OAH mérlegében a befektetett eszközök záró állománya az előző évhez képest 19,0 millió 
forinttal csökkent. 
 
Egyéb információk 
Az OAH a 2013. évben: 

− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 
végzett,  

− megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházása nem volt,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt. 

 
 
05. cím Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 300081 
Honlap címe: www.mbfh.hu 
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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   2 704,2 2 277,5 2 277,5 4 286,5 2 684,9 99,3% 62,6% 
ebből: személyi 

juttatás 
725,5 766,4 766,4 768,0 751,0 103,5% 97,8% 

Bevétel   2 700,3 2 277,5 2 277,5 2 394,0 2 861,6 106,0% 119,5% 

Támogatás   6,6 0,0 0,0 1 504,2 1 504,2 22790,9% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  
266,6 – – 388,3 387,4 145,3% 99,7% 

Létszám (fő)    162 167 167 167 161 99,4% 96,4% 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

    2 277,5      2 277,5                        -               766,4                       167    

Módosítások jogcímenként *           
I. Országgyűlés hatáskörben                -                 -                          -                       -                             -      

 -         -          -                   -                -                      -      

II. Kormány hatáskörben    1 504,2                -      1 504,2            3,3                -      

1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
a 2013. évi kompenzációjának 
finanszírozásáról 

                 
5,9    

                
-      

                  
5,9    

         
4,6    

            
-      

1237/2013. (IV. 23.) Korm. 
határozat alapján - MAL Zrt. 

          
1 500,0    

                
-       1 500,0    

           
-      

                  
-      

1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján a 2013. évi 
kompenzáció elszámolása - 
NGM/3932/36/2013. számú NGM 
levél 

-  1,7     -    -  1,7    -  1,3       -      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 50,0    50,0    -      10,0    -      

Többletbevétel előirányzatosítás        50,0          50,0                       -           10,0                    -      

IV. Intézményi hatáskörben 454,8       454,8            -      -  11,7       -      
2012. évi maradvány igénybevétele        388,3       388,3                       -                 -                        -      
Munkáltatói kölcsön visszatérülés 
átvezetése 

       65,0        65,0                       -                 -                        -      

Munkáltatói kölcsön nyújtása            1,5           1,5                       -                 -                        -      
Előirányzat átcsoportosítás              -                -                         -      -      11,7                      -      
2013. évi módosított előirányzat      4 286,5      2 782,3         1 504,2       768,0           167    

 
Az MBFH az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, 
területi szervei a bányakapitányságok. Az állami szakigazgatási tevékenységét a 
jogszabályok, a hatályos alapító okirat, illetve Szervezeti Működési Szabályzat szerinti 
feladatok és hatáskörök figyelembevételével látta el, 2013. évben szervezeti változás nem 
történt. 
 
A bányafelügyelet (az MBFH, mint önálló feladattal és hatáskörrel rendelkező országos 
hatáskörű központi költségvetési szerv és területi szerveiként az öt bányakapitányság) ellátja 
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és gyakorolja a jogszabályok által előírt és biztosított ásványvagyon-gazdálkodási, földtani, 
műszaki-biztonsági, munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piac-felügyeleti, építésügyi 
hatósági és építés-felügyeleti, valamint a MFGI közreműködésével a földtani kutatási 
hatásköröket. Ennek során engedélyezési, szakhatósági, hatósági felügyeleti és ellenőrzési, 
intézkedési, nyilvántartási feladatokat lát el. Felügyeli az egészséges munkavégzés, a 
környezet-, táj- és természetvédelemre vonatkozó szabályok megtartását a földalatti és 
külszíni szilárdásvány-bánya, valamint cél-kitermelőhely, kőolaj- és földgázbányászati üzem, 
földalatti gáztároló, szénhidrogén szállítóvezeték, földgáz elosztó- és célvezeték, egyéb gáz és 
gáztermék vezeték, PB töltő és tároló üzem, vezetékes PB gázellátás, a polgári robbantási 
tevékenység vonatkozásában.  
 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatallal összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 320/2011. (XII. 27.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 320/2011. (XII. 
27.) Korm. rendelet) alapján az MBFH és az MFGI között létrejött, az irányító szerv által 
jóváhagyott Munkamegosztási megállapodás szerint, az MFGI gazdálkodással kapcsolatos és 
üzemeltetési feladatait 2013. évben is az MBFH látta el.  
 
A központi költségvetést megillető bányajáradékkal kapcsolatos nyilvántartási, 
számlakezelési és ellenőrzési feladatok keretében, az MBFH 2013. december 31. napján 871 
bányajáradék önbevallásra és fizetésre kötelezett vállalkozóról vezetett nyilvántartást. 2013. 
január 1. és december 31. közötti időszakban 63.195,2 millió forint befizetése történt meg a 
Bányajáradék befizetési számlára. 
 
Kiemelten jelentős feladata volt a bányafelügyeletnek a jogszabályokban előírt hatásköri 
feladatai végrehajtásán túlmenően: 

- a földalatti bányászat vonatkozásában a főszellőztetés, munkahelyi szellőztetés 
vizsgálata, levegő- és gázmérések gyakorisága, robbantási tevékenység személyi, 
tárgyi feltételeinek megléte, megfelelősége, bányamentés szervezete, bányamentő 
készülékek állapota, ellenőrzése, önmentő készülékek állapota, napi és időszakos 
ellenőrzése, riasztási tervek megléte, végrehajtása; 

- a célkitermelő-helyek vonatkozásában a tevékenység engedélyezettsége, vállalkozók, 
alvállalkozók viszonyának rendezettsége, műszaki terv szerinti üzemelésének 
ellenőrzése, üzemi utasítások megléte, megfelelősége, felelős személyek 
ellenőrzésének meghatározottsága, gyakorisága, napi szintű munkahelyi 
ellenőrzéseinek szabályozottsága; 

- a polgári robbantási tevékenységek vonatkozásában az üzemelő földalatti és külszíni 
robbanóanyag-raktárak estében az üzemelő robbanóanyag-raktárak engedélyei, 
felszereltségük, működtetésük személyi, tárgyi feltételei megléte, szabályozottsága, 
tűzvédelmének, villámvédelmének állapota, ellenőrzésének gyakorisága, 
bizonylatolása, nyilvántartások helyessége, nyilvántartott adatok megőrzése, védelme, 
hozzáférhetősége, adatszolgáltatás szabályozottsága, hatósági ellenőrzések rendjének 
szabályozottsága, őrzés- védelem megfelelősége, felügyeleti ellenőrzés gyakorisága; 

- a kőolaj- és földgázbányászat vonatkozásában a fúróberendezések műszaki-biztonsági 
ellenőrzése, a meglévő kutak műszaki biztonsági állapotának ellenőrzése, a 
szénhidrogént (beleértve a CO2-t) kitermelő bányavállalkozók bányajáradék-számítás 
módszerének ellenőrzése, a növelt hatékonyságú kitermelés ellenőrzése, valamint az 
ellenőrzési és üzemzavar-elhárítási tervek ellenőrzése; 

- a földgázszállítás és elosztás vonatkozásában valamennyi elosztói, és szállítói 
engedélyes esetében a vonatkozó biztonsági szabályzatok, illetve a műszaki-biztonsági 
irányítási rendszerek előírásai alapján a gáz alatti munkavégzés gyakorlatának 
ellenőrzése; 
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- a PB gáz forgalmazás vonatkozásában legalább 10-10 esetben a fogyasztóknál 
elhelyezett PB tartályok szabályos (biztonsági övezet, átalakítás, megbontás, 
plombálás) elhelyezésének, üzemeltetésének ellenőrzése; 

- a geotermikus energia kinyerés, hasznosítás vonatkozásában a bányajáradék bevallási 
és befizetési kötelezettség ellenőrzése, és a szakmai tevékenység táblázatos 
összefoglalása a bányafelügyelet KIR-3 iratkezelő rendszere alapján. 

 
A Kormány a Magyar Alumíniumtermelő és Kereskedelmi Zrt. (a továbbiakban: MAL Zrt.) 
részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásáról szóló 
1237/2013. (IV. 23) Korm. határozat (a továbbiakban: 1237/2013. (IV. 23) Korm. határozat) 
alapján az MBFH részére 1.500,0 millió forint egyszeri költségvetési támogatás 
átcsoportosítását rendelt el, a MAL Zrt. ellenőrzése során feltárt hibák elhárítására, és a 
tározók biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében. 
 
Az előirányzatok alakulása 
Az MBFH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási és bevételi előirányzatként 2.277,5 
millió forintot hagyott jóvá. A 2013. évi tervezett bevételek biztosították az MBFH 
feladatellátását, illetve működését, az engedélyezett létszám, valamint a jogszabályok, a 
hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és 
hatáskörök figyelembevételével. 
 
A Kvtv. 607,2 millió forint bevételi terhére történő befizetési kötelezettséget írt elő az MBFH 
részére, mely teljes mértékben teljesült.  
 
A nemzeti fejlesztési miniszter a zárolás végrehajtása érdekében egyszeri befizetési 
kötelezettség teljesítését rendelte el összesen 14,0 millió forint összegben. Az összeg az NFM 
számlájára befizetésre került. 
 
Kiadások  
Az eredeti kiadási előirányzat 2013. évben 2.277,5 millió forint összegben került 
megállapításra. A 2013. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és 
körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások 
alakulására, a következőkben foglalhatók össze: 

• kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások:  
- a bérkompenzáció 2013. évi támogatásával 5,9 millió forint összegben,  
- a bérkompenzáció elszámolása során -1,7 millió forint összegben, 
- az 1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 1.500,0 millió forint összegben. 

• Irányítószervi hatáskörben a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel 
összegével 50,0 millió forint összegben került sor a kiadás-bevétel főösszegének 
növelésére. 

• Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások: 
- lakáskölcsön nyújtása 1 fő munkatárs részére1,5 millió forint összegben, 
- lakásalapról kölcsön összegének átvezetése 65,0 millió forint összegben, 
- 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 388,3 millió forint összegben. 

A fenti módosítások következtében a 2013. évi módosított kiadási előirányzat 4.286,5 millió 
forint volt, melynek 62,6 %-a pénzügyileg teljesült. A 2013. évi teljesülés módosított 
előirányzattól való eltérésének oka elsősorban a MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb 
kötelezések végrehajtásához kapcsolódó feladatokból adódik, mivel a kapcsolódó 
kötelezettségvállalások közel 90%-a 2014. évre áthúzódik. 
 
Személyi juttatások  
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A személyi juttatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítette az MBFH, az 
előirányzat fedezetet nyújtott a foglalkoztatottak törvény szerinti kifizetéseire. 
A cafetéria rendszer keretében adott juttatás a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá 
tartozó egyes szervekre vonatkozó, a cafetéria-juttatáshoz kapcsolódó rendelkezésekről szóló 
4/2011. (I. 25.) NFM utasítás 3. §-a alapján került meghatározásra, valamint felhasználásra. A 
jubileumi jutalom kifizetése a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 
szabályainak megfelelően történt. A külső személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújtott 
a felmentési időre járó, illetmények kifizetésére, mivel a 2013. évben 6 fő kérte felmentését, 
ezen belül 6 fő nyugdíjjogosultságára való tekintettel. A felmentési időre járó 2013. évben 
esedékes illetmények kifizetésre kerültek. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 766,4 millió forint, a módosított előirányzata 768,0 
millió forint, a pénzügyi teljesítés pedig 751,0 millió forint volt.  
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata kormányzati hatáskörű módosítását 
bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (4,6 millió forint) és a 
bérkompenzáció elszámolásával összefüggő támogatás-átcsoportosítás (-1,3 millió forint) 
indokolta. Irányító szervi hatáskörben módosult az előirányzat a tervezettet meghaladó 
intézményi többletbevétel összegével (10,0 millió forint). Intézményi hatáskörben módosult 
az előirányzat a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegével (-11,7 millió forint). 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan alakult, figyelemmel a 
természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az MBFH 2013. évben is eleget tett minden 
jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. 
 
A 2013. évi elemi költségvetés az MBFH létszámát 167 főben határozta meg. Az MBFH 
munkajogi nyitó létszáma 165 fő, a 2013. évben összesen 17 fő kormánytisztviselőnek szűnt 
meg a jogviszonya és 15 új kormánytisztviselő került felvételre.  
 
Dologi kiadások  
A dologi kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 1.075,1 millió forint, a 
módosított előirányzata 1.651,9 millió forint, a pénzügyi teljesítés 1.157,0 millió forint volt. 
(A teljesítés elmaradását nagyobb részben a megkötött szerződések 2014. évre áthúzódó 
kifizetései indokolják – ezek a tételek a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
részét képezik.) 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzatának kormányzati hatáskörű módosítását a MAL Zrt. 
részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásával kapcsolatos 
támogatás indokolta (1.500,0 millió forint), az irányító szervi hatáskörű módosítást a 
tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel előirányzatosítása (26,9 millió forint) 
indokolta. Intézményi hatáskörben módosult az előirányzat a 2012. évi előirányzat-maradvány 
felhasználásával (108,0 millió forint) és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 
összegével (-1.058,1 millió forint). 
 
A dologi kiadások megtervezésénél és felhasználásánál az MBFH figyelembe vette a 
gazdaságossági szempontokat, az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés során a 
készletbeszerzéseknél 2,5 millió forintot, a kommunikációs szolgáltatásoknál 9,3 millió 
forintot, a belföldi kiküldetéseknél 1,1 millió forintot takarított meg.  
A 2013. évi gazdálkodást érintő takarékossági intézkedések keretében az MBFH a hivatali 
gépjármű használatot optimalizálta a kapcsolódó költségek csökkentése érdekében. A 
papírfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében előtérbe került az iratok szkenneléssel 
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való továbbítása. A nyomtatók karbantartási, üzemeltetési költségeinek csökkentése 
érdekében a lokális nyomtatás helyett a hálózatos nyomtatást preferálta az MBFH. A 
szervezeten belül a telefonbeszélgetéseket lehetőség szerint a flottarendszeren bonyolították, 
amivel jelentős költségmegtakarítást értek el. 
 
 
 
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az egyéb működési célú kiadások Kvtv. által jóváhagyott eredeti előirányzata 235,7 millió 
forint, a módosított előirányzata 577,1 millió forint, a pénzügyi teljesítés 441,2 millió forint 
volt.  
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata módosításra került intézményi hatáskörben a 
2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásával (270,9 millió forint) és a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás összegével (70,5 millió forint). 
A 2013. évi egyéb működési célú kiadások teljesítése során az MBFH 

- az MFGI részére 318,7 millió forintot fizetett ki a két intézmény között megkötött 
szakmai közreműködési megállapodás alapján, 

- az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján fejezeten belül csoportosított át a 
KKK részére 69,5 millió forintot,  

- az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján fejezeten belül csoportosított át a 
KIFÜ részére 42,4 millió forintot, 

- az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján fejezeten belül csoportosított át az 
NFM részére 10,6 millió forintot. 

A teljesítés elmaradását elsősorban az MBFH és az MFGI között fennálló 2013. évi szakmai 
együttműködési megállapodás teljesítésének 2014. évre áthúzódó kiadásai okozzák (az év 
közben felmerült egyéb szakmai többletfeladatok ellátása miatt) – ezek a tételek a 2013. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik. 
 
Felhalmozási kiadások 
Az MBFH Kvtv. által jóváhagyott költségvetése felhalmozási kiadást nem tartalmazott. A 
2013. évi módosított felhalmozási kiadási előirányzat összege 1.083,5 millió forint volt. A 
felhalmozási kiadások eredeti előirányzatának irányító szervi hatáskörű módosítását a 
tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel előirányzatosítása (10,6 millió forint) 
indokolta. Intézményi hatáskörben módosult az előirányzat az új szoftver beszerzése (0,4 
millió forint), a lakásalap kölcsönösszeg átvezetése érdekében (65,0 millió forint) és a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt (1.007,5 millió forint, melyből a MAL Zrt. a VIII. 
és IX. számú vörösiszap-tározó kazettái megerősítési munkáinak fedezetére 1.042,5 millió 
forint előirányzat került átcsoportosításra). 
 
A beruházási előirányzat tejesítése során az MBFH vízlágyító berendezés beszerzésére és 
forgókaros beléptető rendszer kiépítésére 5,0 millió forintot, új szoftver beszerzésére 0,4 
millió forintot, 2 db új Split klíma beszerzésére 0,4 millió forintot fordított. A MAL Zrt-vel 
összefüggő VIII. számú vörösiszap-tározó északi gátfal kivitelezési költségeire összesen 
130,3 millió forintot fordított az MBFH. A 2012. június 29. napon kelt Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatallal kötött használati megállapodás alapján az 5000 Szolnok, Hősök 
tere 6. szám alatti irodaépület beépített tartozékok és tárgyi eszközök pénzügyi rendezésére 
0,4 millió forintot fordított.  
 
Felújítási kiadások teljesítése 0,4 millió forint volt, mely a szolnoki ingatlan beépített tárgyi 
eszközök felújításából adódott. A Szolnok, Hősök tere 6. szám alatti ingatlan vagyonkezelési 
jogának átvételével az MBFH összes vagyona 29,0 millió forinttal megemelkedett. 
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Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzat teljesítése során az MBFH 1 fő munkavállaló 
részére lakásvásárlási kölcsönt nyújtott, összesen 1,5 millió forint összegben és további 1 fő 
munkavállaló részére a cafetéria keretében lakáscélú vissza nem térítendő támogatást adott 
0,2 millió forint összegben. 
 
 
 
Bevételek  
2013. évben az eredeti költségvetési bevételi előirányzat 2.277,5 millió forint összegben 
került megállapításra. A költségvetési bevételek főösszegének módosított előirányzata 2.394,0 
millió forint, a tényleges teljesítés 2.861,6 millió forint volt. A 2013. évi költségvetés 
készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek hatással voltak a 
költségvetési bevételi előirányzatok alakulására, a következőkben foglalhatók össze: 

• Irányítószervi hatáskörben a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel 50,0 
millió forint összegével került sor a bevétel főösszegének növelésére, 

• Intézményi hatáskörben a 1 fő munkatárs részére nyújtott lakáskölcsön 1,5 millió 
forint összegével és a lakásalapról átvezetett kölcsön 65,0 millió forint összegével 
került sor a bevétel főösszegének növelésére. 

 
Összességében a 2013. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az MBFH 2013. évi 
kötelező feladatainak ellátását és működését. Az MBFH költségvetési bevételének 87,5 %-át a 
felügyeleti díjbevétel képezte, összege a 2013. évben 2.504,6 millió forint volt, ezáltal a 
felügyeleti díjfizetésre kötelezettek az MBFH összes költségvetési bevételének 52,7%-át 
biztosították.  
 
A 2013. év során keletkezett 50,0 millió forint többletbevétel meghatározó része – 48,2 millió 
forint – közhatalmi bevételekből (ezen belül is koncessziós pályázati részvételi díjakból) 
származik. A bevételi többlet további része – 1,8 millió forint – az intézményi működési 
bevételek tervezett összeget meghaladó teljesítéséből adódott. Az NFM engedélyezte a 2013. 
évi intézményi költségvetésben tervezettet meghaladó többletbevétel felhasználását 50,0 
millió forint összegben. 
 
A 2013. évben költségvetési támogatás nem volt betervezve az MBFH költségvetésében, csak 
kormányzati hatáskörben került sor az előirányzatosításra: a bérkompenzáció kapcsán 5,9 
millió forint összegben, a bérkompenzáció elszámolásával összefüggő előirányzat-
átcsoportosítás kapcsán -1,7 millió forint összegben, a MAL Zrt. részére előírt hatósági és 
egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozása kapcsán 1.500,0 millió forint összegben. 
Az így kialakult módosított támogatási előirányzat 1.504,2 millió forint összege az összes 
bevétel (4.286,5 millió forint) 35,1 %-át teszi ki. 
 
Előirányzat-maradvány 
Az MBFH 2012. évi előirányzat-maradványa 388,3 millió forint volt, melyből a 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 377,7 millió forint, a szabad 
maradvány összege 10,6 millió forint volt. 
 
A 10,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványról a 
2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat döntött, melynek alapján a fenti 
összeg fejezeten belüli átcsoportosításra került a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
(ÁHT: 280789) fejezeti kezelésű előirányzat javára. 
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A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összegéből 265,8 millió 
forint felhasználásra került a 2013. évben (személyi juttatásokra 0,3 millió forint, 
munkaadókat terhelő járulékokra 8,8 millió forint, dologi és egyéb folyó kiadásokra 108,0 
millió forint, támogatásértékű működési kiadásra 148,4 millió forint, intézményi beruházási 
kiadásokra 0,3 millió forint). 
 
A kötelezettségvállalással terhelt, de 2013. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, meghiúsult 
maradvány (111,9 millió forint) összegéből az MBFH a Kormány döntése alapján: 

- az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján fejezeten belül csoportosított át 69,5 
millió forintot a KKK részére,  

- az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján fejezeten belül csoportosított át 42,4 
millió forintot a KIFÜ részére. 

A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból az Európai Unió 7. Kutatási 
Keretprogram ERA-NET alprogramjának „Nyersanyagok biztosítása az európai ipar számára” 
című projektje nem került teljesítésre, az MBFH-t érintő költségvetéséből 0,9 millió forint 
összeg áthúzódott 2014. évre.  
 
A 2013. évben 2.065,6 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett az MBFH-nál, 
amelyből 1.598,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 467,3 millió forint szabad 
maradvány. 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből a jelentősebb tételek: 

- az MFGI-vel kötött szakmai közreműködési megállapodás értelmében összesen 135,8 
millió forint, 

- a MAL Zrt. IX. tározó északi és déli gátjainak megerősítésére és a X. tározóba történő 
vörös-iszap szállítás költségeinek fedezetére 1.369,1 millió forint maradvány áll 
rendelkezésre. 

A vörösiszap VIII. tározó megerősítési munkái a 2013. évben befejeződtek, az MBFH 
rendelkezésére bocsátott 1.500,0 millió forint forrásból 130,3 millió forintot beruházásként, 
0,6 millió forintot dologi kiadásként számolt el.  
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének oka: 
A Bt. valamint a 81/2012. (XII. 28.) NFM rendelet az MBFH részére feladatot határoz meg a 
geotermikus energia koncessziós szerződés keretében történő kutatására, kinyerésére és 
hasznosítására, és a szénhidrogén koncessziós szerződés keretében történő kutatására, 
feltárására és kitermelésére vonatkozóan.   
Ezzel összefüggésben a 2013. évben az MBFH a következő nagy összegű 
kötelezettségvállalásokat prognosztizálta az alábbiak miatt: 

• az 1993. év (a Bt. hatályba lépése) előtt költségvetési forrásból finanszírozott földtani 
kutatások (jellemzően geofizikai) adatait – adatkezelési megállapodás alapján – 
jelenleg több mint 20 cég, köztük a MOL kezeli.  Ezeket a korábban korszerűtlen 
adathordozóra rögzített adatokat át kellett volna vennie az MBFH-nak a MOL-tól, 
azonban ez akkor nem történt meg. Időközben az adatokat korszerűbb adathordozóra 
rögzítették, amelyek az MBFH koncessziós feladatainak ellátásához szükségesek és 
azok átvételéről tárgyalások folytak a 2013. évben. Ennek során fogalmazódott meg 
több 10,0 millió forintos forrásigény; 

• a szénhidrogén kutató fúrások földtani adatait tartalmazó ún. kútkönyvek digitalizált, 
szkennelt adatainak átvételéről is folynak tárgyalások, a MOL a 2013. évben ajánlatot 
is tett, ami 300,0 millió forint forrás szükségességét vetítette előre. A tárgyalások a 
2013. év végéig nem zárultak le, nem született megállapodás, ami tényleges 
kötelezettségvállalást jelenthetne; 
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• a koncessziós feladatok ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek 
forrásigénye nem volt ismert sem tervezéskor, sem év közben, tekintve, hogy azok a 
2013. III. negyedévében indultak.   

A 2013. évben keletkezett többletbevételek nagyságrendje ismert volt már a III. negyedévben, 
és a tervezettek szerint azok biztosítottak volna fedezetet a fenti feladatokra, amennyiben 
létrejönnek a megállapodások. A Bt. 2014. év eleji várható módosítása következtében a 2014. 
év első félévében remélhetőleg a tárgyalások az MBFH részére kedvezően lezárhatóak 
lesznek. 
 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
A 2013. évben az MBFH összes vagyonának értéke 29,1 millió forinttal megemelkedett. 
Alapvető változást a Szolnok, Hősök tere 6. szám alatti ingatlan vagyonkezelési jogának 
átvétele eredményezett. A szolnoki ingatlan nettó értéke 29,0 millió forint volt. A beléptető 
rendszer beszerzése, klímatelepítés és vízlágyító berendezés beszerzés összértéke 6,0 millió 
forint volt. Több elavult, használhatatlanná vált szoftvert, felszerelést selejtezett le az MBFH 
a 2013. évben, összesen 5,7 millió forint összegben.  
 
Követelésállomány alakulásának bemutatása 
A hatósági jogkörhöz köthető bevételek beszedésére, nyilvántartására megkülönböztetett 
figyelmet fordított az MBFH a 2013. évben is, a behajtás érdekében fizetési felszólítások, 
határozatok kerültek kiadásra, majd ezt követően a bányafelügyelet kezdeményezte az adók 
módjára történő behajtást az illetékes adóhatóságok felé. 
Tárgyidőszak elején a nyitó vevőkövetelés állománya 1,9 millió forint, az adósok nyitó 
állománya 5,8 millió forint, egyéb követelés nyitó állománya 2,3 millió forint volt. Év közben 
összesen 2.736,6 millió forint összegű számla került kibocsátásra. A követelések pénzügyi 
teljesítése 2.740,9 millió forint volt. A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény 32. § (3) bekezdése alapján 
2012. január 1-től a központi költségvetési szerv által kiszabott bírságból és az ehhez 
kapcsolódó késedelmi pótlékból származó bevétel a központi költségvetés bevétele. Az év 
végére az adósokkal szembeni követelés állománya 3,7 millió forint, a vevőkövetelés 2,9 
millió forint, illetve egyéb követelés összege 1,9 millió forint volt. Az elszámolt értékvesztés 
év végén összesen 11,2 millió forint, a tárgyévben visszaírt értékvesztés összege 6,8 millió 
forint volt. Tárgyévben a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány összege 0,2 millió 
forint volt. A 360 napon túli lejáratú követelések összege 3,1 millió forint volt. A 
követelésekkel kapcsolatos fizetési felszólítás rendszeresen postázásra került.  
Egyéb rövid lejáratú kölcsönkövetelés nyitó összege 2,8 millió forint, záró értéke 2,7 millió 
forint.  
 
Egyéb információk 
A 2013. évben az MBFH: 

- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 
végzett, 

- megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházása nem volt,  
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt. 

 
07. cím Nemzeti Közlekedési Hatóság 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 598646 
Honlap címe: www.nkh.gov.hu 
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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   29 959,3 28 970,3 28 970,3 33 767,1 30 767,5 102,7% 91,1% 
ebből: személyi 

juttatás 
2 414,9 2 973,9 2 973,9 2 839,2 2 656,6 110,0% 93,6% 

Bevétel   30 513,8 28 970,3 28 970,3 31 641,4 31 636,7 103,7% 100,0% 

Támogatás   15,7 0,0 0,0 55,8 55,8 355,4% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  
1 499,7 – – 2 069,9 2 069,9 138,0% 100,0% 

Létszám (fő)    483 502 502 502 525 108,7% 104,6% 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

 28 970,3     28 970,3     -       2 973,9     502    

Módosítások jogcímenként *           
I. Országgyűlés hatáskörben                -                 -                          -                       -                             -      

 -         -          -                   -                -                      -      

II. Kormány hatáskörben  9,6     -       9,6     7,6     -      
1159/2013. (III. 28.) Korm. 
Határozat a 2013. évi 
kompenzációjának finanszírozásáról 

 13,1     -       13,1     10,3     -      

1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján a 2013. évi 
kompenzáció elszámolása - 
NGM/3932/36/2013. számú NGM 
levél 

-3,5     -      -3,5    -2,7     -      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben  1 616,4     1 570,2     46,2     18,2    -      
Többletbevétel előirányzatosítás  1 570,2     1 570,2     -       -       -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás NKH 
javára, fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére (UD rendszer működtetése és 
kapcsolódó... fejezeti kezelésű sor 
terhére) 

 46,2     -       46,2     18,2    -      

IV. Intézményi hatáskörben  3 170,8     3 170,8     -      -160,5     -      
KÖZOP projekttel kapcsolatos 
feladatok finanszírozása  

 15,4     15,4     -       5,0     -      

KBAT projekttel kapcsolatos 
feladatok finanszírozása  

 1 066,8     1 066,8     -       11,8     -      

ÁROP projekttel kapcsolatos 
feladatok finanszírozása  

 18,7     18,7     -       14,8     -      

Előirányzat átcsoportosítás  -       -       -      -217,5     -      
2012. évi maradvány igénybevétele  2 069,9     2 069,9     -       25,4     -      
2013. évi módosított előirányzat  33 767,1     33 711,3     55,8     2 839,2     502   

 
Az NKH a Magyar Köztársaság Kormánya által alapított, a közlekedésért felelős miniszter, a 
nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alatt önállóan működő és gazdálkodó központi hivatal. 
Az NKH a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet által, a közlekedési hatósági feladatok 
ellátására létrehozott központi költségvetési szerv, amely a Magyar Köztársaság területén a 
közlekedéshez kapcsolódó hatósági, felügyeleti tevékenységet látja el. 
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A közlekedés hatósági feladatokat meghatározó jogszabályok az alábbiak: 
− a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 
− a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 

fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, 
− a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, 
− a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, 
− a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény. 

E tevékenységek ellátása során közvetett módon, határozatok hozatalával, normatív 
előírásokkal szabályozza a piaci szereplők működését, biztosítva az egyenlő versenyfeltételek 
érvényesülését. Közlekedésbiztonság szempontjából felügyeli és ellenőrzi működésüket. 
 
Az NKH a hatályos jogszabályoknak, alapító okiratának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának megfelelően igazgatási szolgáltatási, felügyeleti, szakhatósági, ellenőrzési 
tevékenységeket, jogszabályokon alapuló szerződéseknek megfelelően (tengelyterhelés 
mérést, úthasználati díj megfizetésének ellenőrzését) és kisegítő tevékenységeket lát el. 
Az NKH a kérelemre induló, díj megfizetése ellenében végzett igazgatási szolgáltatási 
tevékenységet valamennyi, a hatáskörébe tartozó közlekedési alágazatban – így a közúti, 
vasúti, hajózási, légi-közlekedési – ellátja. Végzi továbbá a gépjármű-közlekedési 
szakterületek hatósági feladatait, a járművezető-képzéssel és vizsgáztatással, valamint a 
pályaalkalmasság-vizsgálattal kapcsolatos feladatokat is. Az NKH alaptevékenysége az 
általános közigazgatás, melynek keretében ellátja a jogszabályok által a feladat- és 
hatáskörébe utalt első- és másodfokú közúti közlekedési, légi közlekedési, vasúti közlekedési, 
hajózási hatósági feladatokat, egyéb feladatokat. 
 
Az előirányzatok alakulása 
Az NKH 2013. évi intézményi költségvetési kiadási főösszegét 28.970,3 millió forintban 
határozta meg a Kvtv., amely 9,6 millió forint összeggel Kormányzati, és 1.616,4 millió forint 
összeggel irányító szervi hatáskörben került módosításra. 
A Kormányzati hatáskörű előirányzatok-módosítások megemelték a költségvetési támogatás 
összegét: 

- a bérkompenzáció, és a bérkompenzáció elszámolása alapján a személyi juttatásokat 
7,6 millió forint összeggel, a munkaadókat terhelő járulékokat 2,0 millió forinttal. 

Az irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítások tartalmazzák:  
- az elektronikus útdíjfizetés (E-UD) rendszerének ellenőrzésére kapott 46,2 millió 

forint támogatást, amely 18,2 millió forint személyi juttatások, 4,9 millió forint 
munkaadókat terhelő járulékok  és  23,2 millió forint dologi kiadások előirányzatának 
emelését jelentette, 

- többletbevételek miatt az előirányzatok emelése 1.570,2 millió forint volt; a 
közhatalmi tevékenységek bevételét 461,2 millió forinttal, az intézményi működési 
bevételek előirányzatát 1.109,0 millió forinttal növelte. 

A saját hatáskörű előirányzat-módosítások 3.170,8 millió forint összegben növelték az 
előirányzatokat. 
Mindezek együttesen a költségvetés kiadási főösszegét 33.767,1 millió forintra módosították. 
 
Személyi juttatások  
A személyi juttatások tervezett 2.973,9 millió forint kiadási előirányzata 2.839,2 millió 
forintra csökkent, amely 2.656,6 millió forint összegben került teljesítésre. 
Az NKH tervezett engedélyezett létszáma az év folyamán nem változott, 502 fő volt. Az 
átlagos statisztikai állományi létszám 525 fő, a munkajogi létszám 2013. december 31-én 509 
fő volt, az üres álláshelyek száma 12 volt, amelyből 1 álláshely volt tartósan üres. 
 
Dologi kiadások  
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A dologi kiadások eredeti előirányzata 24.099,5 millió forint volt, amely összességében 
5.144,3 millió forinttal került megemelésre. A módosított 29.243,8 millió forintos 
előirányzatból 26.850,7 millió forint került pénzügyileg teljesítésre. 
A dologi kiadások előirányzat felhasználásából a legjelentősebb összeget a Kvtv. által előírt 
befizetési kötelezettség 21.118,0 millió forint képviseli (78,65 %). 
Az NFM fejezet részére előírt 2013. évi zárolás végrehajtásának teljesítése érdekében az NKH 
a 34/2013. (IX. 20.) NFM utasítás alapján 180,0 millió forint befizetési kötelezettséget 
teljesített.  
 
 
Egyéb működési célú kiadások  
Az egyéb működési célú kiadások (108,3 millió forint) tartalmazzák  

- az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján a 2012. évi kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány átcsoportosítását az NFM Magán és egyéb jogi személyek 
kártérítése fejezeti kezelésű előirányzatára 101,3 millió forint összegben és  

- az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány meghiúsult, pénzügyileg nem teljesült összegének átcsoportosítását a KKK 
részére. 

 
Felhalmozási kiadások  
A felhalmozási kiadások 1.152,2 millió forint tervezett előirányzata csökkentésre került 838,7 
millió forintra. A módosított előirányzat 55,26 %-a, 463,5 millió forint került teljesítésre, 
amely a tervezett előirányzatnak 40,31 %-a. 
A beruházási kiadások összege (451,1 millió forint) elsősorban az informatikai rendszerek 
fejlesztését, hardverek és szoftverek vásárlását takarja (410,3 millió forint), kisebb rész 
maradt csak gépek, berendezések, felszerelések és járművek beszerzésére (43,8 millió forint). 
Az ingatlanok felújítási kiadásai 6,4 millió forintot képviseltek.  
Az egyéb felhalmozási célú kiadás – 3,0 millió forinttal – a Munkáltatói Lakásépítési Alap 
számla feltöltését tartalmazza. A 2013. év folyamán 3 fő részére 9,0 millió forint kölcsön 
folyósítása valósult meg a számláról. 
 
Bevételek 
A Kvtv. tervezett 28.970,3 millió forint bevételi összegének módosított előirányzata összesen 
33.767,1 millió forintra módosult, amelyből összességében 33.762,4 millió forint teljesült. 
A bevételi előirányzat növelő módosításai: 

- kormányzati hatáskörben a bérkompenzáció  finanszírozására 9,6 millió forint 
támogatás,  

- többletbevétel előirányzatosítása fejezeti hatáskörben 1.570,2 millió forint, 
- a 2013. évi LXVII. törvény – mely az autópályák, autóutak és főutak használatáért 

fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetési kötelezettségét határozza meg – hatályba 
lépése kapcsán az NKH támogatásként 46,2 millió forint támogatást kapott a 
fejezettől, 

- a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges 
pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról a 188/1996. (XII. 17.) 
Kormányrendelet rendelkezik. A rendelkezésre álló forrást három egymást követő 
évre szóló akcióprogram alapján kidolgozott éves intézkedési terv szerint lehet 
felhasználni, melyet a közlekedésért felelős miniszter és a belügyminiszter hagyott 
jóvá. A jóváhagyott Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram (KKBAT) 2013. évi 
Intézkedési Tervében megfogalmazott feladatokra az NFM 1.066,8 millió forint 
támogatást adott át az NKH-nak, 
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- az NKH az „Államreform Operatív Program a Jogszabályok és folyamatok 
egyszerűsítése” ÁROP-1.2.6/A program keretében támogatásértékű bevételként 18,7 
millió forint támogatásban részesült, 

- 2012. évi előirányzat-maradvány 2.069,9 millió forint előirányzatosítása, 
- az NKH, a Közlekedés Operatív Program keretében 15,4 millió forint támogatásértékű  

bevételként kapott támogatásban részesült. 
 
Előirányzat-maradvány 
A 2012. évi előirányzat-maradvány 2.069,9 millió forint volt, amelyből a 
kötelezettségvállalással terhelt 1.961,4 millió forint elsősorban dologi kiadásokra és szellemi 
termékek vásárlására került felhasználásra, a fel nem használt 7,0 millió forint 
átcsoportosításra került. Az önrevíziós összeget képező 0,2 millió forint befizetésre került a 
központi költségvetés felé. 
 A szabad maradvány 101,3 millió forint összegben átcsoportosításra került a KKK részére. 
 
A 2013. évi előirányzat-maradvány 2.994,9 millió forint, amelyből 2.951,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 43,0 millió forint szabad maradvány. 
A maradvány keletkezésének fő oka a 2013. december végén előirányzatosított 
többletbevétel. 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
A 2013. évben az NKH befektetett eszközeinek állománya 1.383,4 millió forinttal csökkent.  
Az. év során elszámolt értékcsökkenés éves összege nagyobb volt, mint a beszerzések összege 
(beruházási stop következményeként). Tárgyi eszközök értékesítése a 2013. évben 5,0 millió 
forint értékben történt.A selejtezések összege hatósági szinten 98,2 millió forintot tett ki, 
amely gépek, berendezések selejtezéséből állt.  
 
A szakmai programok közül fejlesztésre került a Közúti Központi Információs Rendszer 
(KÖKIR) a környezetvédelmi modullal, továbbá a Központi Bírság Nyilvántartó Program 
(KBNY), valamint a Vasút Igazgatási Központi Informatikai Rendszer (VIKI) szakmai 
program. 
 Az NKH-nál működő Forrás SQL integrált ügyviteli program kibővítésre került 
kötelezettségvállalás, kontrolling, valamint az előirányzatok és teljesítések modulokkal. 
 
Kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezők 
Az NKH 2013. évben teljesítendő befizetési kötelezettségei összesen 21.298,0 millió forintot 
tettek ki. Ezen kívül a dologi kiadások között jelentős részt képviselnek, kb. 3.000,0 millió 
forint összegben, a szakmai programok hatékony működését biztosító, elengedhetetlenül 
szükséges szerződések. Jelentős részt képvisel még a dologi kiadások kötelezettségvállalásai 
között a szakmai anyagok (környezetvédelmi plakett, digitális tachográf kártya, GKI és VJI 
kártya) beszerzése is. 
A 2013. évi intézményi beruházások 829,3 millió forint kötelezettségállományát az alábbi 
tényezők befolyásolták. Az NKH elvégezte a hatékony szakmai tevékenység ellátásához 
szükséges KÖKIR program, ERRU-HNCP, HIR, KBNY és IKR fejlesztéseket. 
A felújítási előirányzat terhére az NKH elvégezte a soproni, balatonalmádi és keszthelyi 
oktató- és pihenőházának fűtéskorszerűsítését 6,5 millió forint értékben. 
A 2013. december 31-i szállítói tartozás 642,4 millió forint volt, amelyből 268,7 millió forint 
volt lejárt kötelezettség. 
 
Követelésállomány alakulása 
A 2013. december 31-i követelésállomány összesen 57,4 millió forint volt, amelyből 25,4 
millió forint volt lejárt kötelezettség. A lejárt fizetési határidőt több mint 90 nappal túllépett 
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vevőkövetelés állománya 4,1 millió forint volt, amely vevőkövetelésekhez kapcsolódóan a 
2013. évben az elszámolt értékvesztés 56,1 millió forint volt. 
 
Egyéb információk 
A 2013. évben az NKH: 

- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 
végzett, 

-  megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházása nem volt,   
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt. 

 

08. cím Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329354 
Honlap címe: www.kkk.gov.hu 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   60 186,7 58 819,3 58 819,3 79 519,9 69 982,2 116,3% 88,0% 
ebből: személyi 

juttatás 
870,3 931,6 931,6 997,8 855,7 98,3% 85,8% 

Bevétel   72 016,0 58 635,1 58 635,1 65 375,3 65 448,3 90,9% 100,1% 

Támogatás   280,0 184,2 184,2 1 593,3 1 593,3 5,7% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  
200,4 – – 12 551,3 12 039,4 6007,7% 95,9% 

Létszám (fő)    119 122 122 148 130 109,2% 87,8% 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

 58 819,3     58 635,1     184,2     931,6     122    

Módosítások jogcímenként *           
I. Országgyűlés hatáskörben                -                 -                          -                       -                             -      
II. Kormány hatáskörben                -                 -                          -                       -                             -      
-        -          -                   -               -                      -      
III. Felügyeleti szervi hatáskörben  6 982,4     5 573,3     1 409,1     15,7     26,0    

Többletbevétel előirányzatosítás  5 573,3     5 573,3     -       -       -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás KKK 
javára, fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére (UD rendszer működtetése és 
kapcsolódó...) 

 1 129,1     -       1 129,1     15,7    -      

Fejezeten belüli átcsoportosítás KKK 
javára, fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére (Közúti közlekedésbiztonság 
javítása és...) 

 280,0     -       280,0     -       -      

NFM által jóváhagyott 
létszámnövelés (határozott 
foglalkoztatási idejű 
közalkalmazottak, ED és KÖZOP 

 -       -       -       -       26,0    
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projektekhez kapcsolódóan, forrása: 
EU) 
IV. Intézményi hatáskörben  13 718,2     13 718,2     -       50,5     -      
2012. évi maradvány igénybevétele  12 551,3     12 551,3     -       49,0     -      
EU-s projektek  1 082,6     1 082,6     -       13,1     -      
BM OKF-NFM-KKK támogatási 
megállapodás- Árvíz 
veszélyhelyzetre igényelt támogatás 

 0,5     0,5     -       0,4     -      

Lakáskölcsön  5,0     5,0     -       -       -      
1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat 
alapján, a közlekedéspénztári 
feladatok fedezetére  

 78,8     78,8     -       -       -      

Előirányzat átcsoportosítás  -       -       -      -12,0     -      
2013. évi módosított előirányzat  79 519,9     77 926,6     1 593,3     997,8     148    

 
A KKK alapító okirata szerinti közfeladata az állami tulajdonba tartozó országos 
közúthálózat, továbbá ezek fejlesztésének finanszírozási céljait szolgáló, külön jogszabály 
hatálya alá tartozó egyes finanszírozási források kezelésével, működtetésével, valamint 
felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása, továbbá az országos közúthálózat 
vagyonkezelése és vagyonnyilvántartásának működtetése. 
 
Az év során a közúthálózat folyamatos működtetése mellett kiemelt és jelentős változást 
eredményező feladatok voltak: 

- a megtett úttal arányos útdíjas tarifarendszerű integrált elektronikus díjszedési 
technológiájú rendszer bevezetéséhez kapcsolódóan az 1138/2012. (V. 3.) Korm. 
határozat végrehajtása érdekében – az "Elektronikus útdíj rendszer (UD) teljes körű 
implementációja" tárgyú közbeszerzési eljárás 2013. év eleji meghiúsulására 
tekintettel – új koncepció és a koncepció megvalósításához szükséges dokumentumok, 
jogszabályok kidolgozása, kiemelt figyelemmel az útdíj törvényre, illetve a részletes 
szabályozást jelentő kapcsolódó Kormány- és miniszteri rendeletekre, valamint a hazai 
ED rendszerben a díjszedővel kötendő szolgáltatási szerződés előkészítésére. Az 
eljárás eredményeként 2013. július 1-től elindult Magyarországon a 3,5 tonna 
megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépkocsik megtett úttal arányos 
díjszedési rendszere, mely működésének első félévében bruttó 78,9 millió forint 
összegben hozta az elvárt bevételi szintet, 

- a közútkezelői tevékenység racionalizálása érdekében miniszteri döntés született, hogy 
2013. november 1. napjától a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MKN 
Zrt.) látja el a gyorsforgalmi utak közútkezelői tevékenységét, átvéve az Állami 
Autópálya Kezelő Zrt. (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) közútkezelői feladatait. Az 
1600/2013. (IX. 3.) Korm. határozatában döntött az ÁAK Zrt. közútkezelői 
tevékenységének a MKN Zrt-nek történő átadásáról, az Országgyűlés 2013. október 
14-én elfogadta a közútkezelői feladatok átadásáról szóló 2013. évi CLXVI. törvényt. 
Ezt követően módosításra került a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, az 
országos közutak kezeléséről szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet, a közlekedési 
infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a feladat 
végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. (VII. 
10.) NFM rendelet, illetve az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 36/2007. 
(III. 26.) NFM rendelet. Az ÁAK Zrt. közútkezelői tevékenységének az MKN Zrt. 
részére történő átadásával kapcsolatban szükségessé vált a gyorsforgalmi közútkezelő 
tevékenységgel érintett vállalkozási, illetve megbízási szerződések átfogó 
felülvizsgálata, az új jogszabályi környezetnek megfelelő szerződéses rendszer 
kialakítása. 
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A KKK kezeli az NFM által kijelölt egyes fejezeti kezelésű előirányzatokat, vagyis szervezi, 
koordinálja, ellenőrzi és elszámolja az előirányzatokat érintő feladatokat, ellátja a műszaki, 
igazgatási, jogi és pénzügy-számviteli tevékenységet. 2013. évben a korábbi évekhez 
hasonlóan kezelt fejezeti kezelésű előirányzatok: az Útpénztár maradványa, a Gyorsforgalmi 
úthálózat fejlesztése 2012. évi maradványa, TEN-T projektek, Országos közúthálózat és 
gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés, Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési 
beruházások, Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása Új előirányzatként került év közben a 
KKK kezelésébe: 

• a Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek, 
• az UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladata. 

 
A KKK intézményi költségvetésében kerültek meghatározásra az országos közúthálózat 
működtetését (üzemeltetését, karbantartását, felújítását, fejlesztését) biztosító források. Az 
országos közúthálózat működtetésének finanszírozási konstrukciójában és a rendelkezésre 
álló források tekintetében már 2012. évtől jelentős változás állt be.  

A közúti finanszírozásra korábban jelentős támogatást biztosító Útpénztár fejezeti kezelésű 
előirányzat a 2011-ben kiadott tervezési irányelvek racionalizálási célkitűzéseinek 
végrehajtásaként megszűnt.  

Az országos közúthálózat működtetésének finanszírozási forrása 2012-től kizárólag a KKK 
intézményi bevétele, meghatározóan a díjköteles utak használata ellenében beszedett 
használati díj és pótdíj bevételek.  

Már Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
értelmében az országos közúthálózat működtetésének finanszírozási forrásai a korábbi 
Útpénztárt működtető (a díjköteles szolgáltatások bevételeinek beszedését és a bevételek 
felhasználásával a közúthálózat működtetését biztosító szolgáltatások megrendelését végző) 
KKK intézményi bevételi főösszegében kerültek megtervezésre. 

A KKK a szakmai szintű tervezés során – a minisztériumi elvárásoknak megfelelően – külön 
mutatja be és kezeli a KKK intézményi igazgatási kiadásait és a szakmai feladatok kiadásait 
„Közlekedési feladatok és programok” címen (a továbbiakban: Közlekedéspénztár). A KKK 
intézményi (igazgatási) kiadásainak főösszege a határkikötők működtetésére jóváhagyott 
költségvetési támogatást is tartalmazza.  
 
A közlekedési infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint a 
feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának szabályairól szóló 40/2012. 
(VII.10.) NFM rendelet szerint a közlekedéspénztár költségvetésének részfeladatokra történő 
felosztására a KKK készít javaslatot, amelyet a miniszter hagy jóvá. 
 
Az előirányzatok alakulása 
A Kvtv. alapján az országos közúthálózat üzemeltetését, fenntartását biztosító források – az 
előző évi finanszírozási modellhez hasonlóan – a KKK költségvetésében kerültek 
meghatározásra. A törvény a kiadási főösszeget 58.819,3 millió forintban határozta meg.  

A 2013. évi költségvetési kiadásokat terhelte 15.904,2 millió forint összegű éven túli 
kötelezettségvállalás összegéből 14.394,5 millió forint. 
A 2013. évre – részben az előzőekből adódóan a Kormány 1875/2013 (XI. 18.) számú 
határozatával 25.000,0 millió forint mértékéig – a korábbi évhez hasonlóan – ismét a 
következő, 2014. évet terhelő kötelezettségvállalást engedélyezett. Ennek keretében a KKK az 
MKN Zrt.-vel a nem gyorsforgalmi hálózat 2013. évi üzemeltetésére és karbantartására a 
2014. évi költségvetése terhére kötött szerződést. 
Az előző évi fel nem használt intézményi előirányzat-maradvány Közlekedéspénztárra történt 
visszahagyása és az NFM fejezeten belüli maradványátcsoportosítás eredményeként 
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keletkezett többletforrásokkal a KKK az MKN Zrt. működési feladataira jóváhagyott, a 2014. 
évet terhelő előzetes kötelezettségvállalást csökkentette.  
Fentiek eredményeként a KKK éves beszámolójában 2013. december 31-én 22.993,0 millió 
forint a 2014. évet terhelő kötelezettségvállalás (ebből 12.906,4 millió forint mérleg szerinti 
kötelezettség) szerepelt. 
 
Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból: 

• az intézményi többletbevételek (alapvetően úthasználati és túlsúlydíj) összesen 5.573,3 
millió forint összege a közlekedéspénztári feladatokra (forráshiány csökkentésére), 

• az UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosított 29,1 millió forint a 2013. július 1. napján bevezetésre került megtett 
úttal arányos díjszedési rendszer intézményi többletfeladataira, 1.100,0 millió forint a 
közlekedéspénztár közlekedésbiztonsági feladataira, 

• a fejezeten belül átcsoportosított 280,0 millió forint az „e-call HeERO projekthez való 
kapcsolódás előkészítése”, valamint a „Közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai 
beavatkozások” szakmai programjának megvalósítására került felhasználásra. 

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból: 
- a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt 12.551,3 millió forint intézményi 

előirányzat-maradvány 2013. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 675,7 millió 
forint összegéből azonos feladatra visszahagyásra került 324,0 millió forint, a 
meghiúsult 351,7 millió forint összegű maradvány saját soron a közlekedéspénztári 
feladatok 2013. évi finanszírozási hiányának mérséklésére került visszahagyásra. 

- európai uniós projektek keretében: 
o a KÖZOP projektekkel kapcsolatosan a 2013. évben a közvetlen szállítói 

kifizetésekhez kapcsolódóan összesen 1.012,9 millió forint támogatás került 
elszámolásra a felhalmozási kiadások között pénzforgalom nélküli tételként a 
Nemzeti Közlekedési Stratégia, valamint a magyar-román és magyar-szlovák 
határszakasz infrastrukturális fejlesztéseinek feltárására kötött Támogatási 
Szerződés alapján; 

o támogatási előleget KÖZOP forrásból a magyar-osztrák és magyar-ukrán 
határszakasz infrastrukturális fejlesztéseinek feltárására biztosítottak 29,2 
millió forint, illetve 14,0 millió forint összegben, az Easy Way II. projekt 
keretében 7,0 millió forint összegben, az EDITS projekthez kapcsolódóan 
35.676,68 EUR, azaz 10,6 millió forint a SEE-ITS projekt keretében 30.021 
EUR, azaz 8,9 millió forint összegben.  

- az 1302/2013. (VI. 5.) Korm. határozat alapján az árvízi védekezési és 
helyreállítási kiadásokra a XIV. BM fejezetből 0,5 millió forint költségvetési 
támogatás került felhasználásra; 

- a 2013. évben az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat szerint fejezeten belüli 
meghiúsult előirányzat-maradványból átcsoportosításra került az intézmény javára 
78,8 millió forint közlekedéspénztári feladatokra. 

- lakáskölcsön 0,5 millió forint. 
 

Kiadások 
A KKK 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 58.819,3 millió forint, a módosított előirányzata 
79.519,9 millió forint, a teljesítés pedig 69.982,2 millió forint volt, ami 88,0 %-os teljesítési 
szintnek felel meg. 
 
Személyi juttatások és létszám alakulása: 
A KKK személyi juttatásainak eredeti előirányzata 931,6 millió forint, a módosított 
előirányzat 997,8 millió forint, a teljesítés pedig 855,7 millió forint volt. A személyi 
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juttatásokkal kapcsolatos előirányzat-módosítások a 2012. évi előirányzat-maradvány 
felhasználásán túl az EU projektekre elnyert támogatási előlegekhez, valamint a KKK-nak az 
UD rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatok ellátására, az UD rendszer működtetése és 
kapcsolódó feladatok előirányzatból kapott támogatáshoz és az árvízi védekezéssel 
összefüggésben kapott támogatáshoz kapcsolódtak. 
Az EU és UD forrásoknál a személyi juttatási keret a támogatási szerződés szerinti 
költségtervben került meghatározásra, a kalkuláció az önköltség-számítási szabályzat szerint 
készült. Az árvízi védekezésnél a szerződésben előírtak szerint eljárva a tényköltségekkel 
számoltak. 
A KKK engedélyezett létszámkerete 2013. évre 148 fő volt, ebből zárolt és fel nem tölthető, 
de elvonásra nem került létszám 1 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 130 fő 
volt. 
 
Dologi kiadások: 
A KKK-nál a dologi kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 52.849,6 millió forint, a 
módosított előirányzat 70.958,4 millió forint, a teljesítés pedig 64.251,3 millió forint volt. 
A dologi kiadások teljesítésénél kiemelkedő szerepet kaptak az államháztartás egyensúlyának 
megteremtése érdekében megtett saját intézményi és kormányzati intézkedések. 
A közlekedéspénztári szakmai feladatok közül jellemzően a MKN Zrt-vel, valamint az ÁAK 
Zrt-vel kötött szerződések alapján az országos közutak, gyorsforgalmi utak és autópályák 
üzemeltetési, karbantartási, egyéb szolgáltatási és téli üzemeltetési kiadásai kerülnek vásárolt 
közszolgáltatásként elszámolásra 37.378,8 millió forint összegben; az úthasználati díj 
beszedésének költsége 4.736,8 millió forint, a vásárolt termékek és szolgáltatások áfája és az 
áfa befizetés 20.890,0 millió forint volt. 
A Közlekedéspénztár egyéb működési célú kiadásai között a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) működési támogatása a KKK és a NIF Zrt. között megkötött 
támogatási szerződés alapján 3.700,0 millió forint, melyből pénzügyileg 2.306,3 millió forint 
kifizetés realizálódott. Az előző időszakokról az elszámolás folyamatosan megtörtént, így a 
teljes éves összeg lehívásra került. Az éves elszámolás még folyamatban van, a 
könyvvizsgálatot követően küldi meg a NIF Zrt. a KKK-nak.  
 
Az EU projektek dologi kiadásainak 46,9 millió forint összege a szakértői, közbeszerzési, 
kommunikációs és projektmenedzsment költségeket tartalmazza. 
A KKK működési kiadásai között a kommunikációs szolgáltatások teljesítési értéke 
jelentősen alacsonyabb szinten realizálódott a tervezetthez képest. A megtakarítás alapvetően 
az informatikai és kommunikációs rendszerek üzemeltetéséhez szükséges külső erőforrások 
szerződéseinek újratárgyalásához kapcsolódott. A szerződések újratárgyalásával jelentős 
árcsökkentést lehetett volna elérni a szolgáltatóknál, de a II. félévben az informatika rendszer 
üzemeltetési keretszerződése lejárt és így a szerződés újrakötése meghiúsult. Az említett 
feladatot közalkalmazotti jogviszony keretében kellett ellátni. A központosított közbeszerzési 
keretszerződés újrakötése csak 2014. évben várható.  
A szolgáltatási kiadások között szereplő bérleti díjak (202,3 millió forint) indoka az, hogy a 
KKK bérelt telephelyen működik. A bérleti szerződés EUR-ban köttetett, így az euro/forint 
árfolyam folyamatos változása miatt nem tervezhető pontosan éves szinten előre a bérleti díj 
forintban fizetendő összege.  
A különféle költségvetési befizetések teljesítése jogcímen a KKK számára a Kvtv.-ben előírt 
185,3 millió forint befizetési kötelezettség, valamint a költségvetési törvény 10. § (7) 
bekezdése szerinti szociális hozzájárulási adó megtakarítás miatti befizetési kötelezettség, 
illetve 1 fő nyugdíjazása miatt felmerült rendszeres személyi juttatás zárolása miatti befizetési 
kötelezettség került kimutatásra.  
 
Felhalmozási kiadások: 
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A KKK-nál a felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 510,2 millió forint, a módosított 
előirányzata 3.592,7 millió forint, a pénzügyi teljesítés 2.339,5 millió forint volt. A 2013. 
évben a rendelkezésre álló költségvetési források nagyságrendjét figyelembe véve csak 
minimális mértékű út- és hídfelújítási beavatkozások ellátására volt lehetőség. A 
Közlekedéspénztár felhasználásainak figyelembevételével a felújítási feladatokra 
átcsoportosított 575,4 millió forint lekötésére – közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján – 
van mód, így a kifizetések áthúzódnak a 2014. évre.  
A NIF Zrt. által kezelt beruházási projekt támogatási szerződése 2013. október 31-én került 
megkötésre, így a később indított közbeszerzések, valamint a tervezői, vállalkozói teljesítések 
elmaradása, a területszerzések időben történő elhúzódása együttesen indokolta, hogy a 2013. 
évi tényleges forrásfelhasználás jelentősen elmaradt az eredetileg tervezettől. 
A KKK vagyonkezelői minőségéből adódóan – igazgatási költségvetésből – csak 
földterületek megszerzésére került sor, egyéb beruházási, felújítási feladatokat minimális 
mértékben végeztek. Az 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom 
miatt a beruházási igényeket a KKK a jogtiszta működéshez szükséges kliens és szerveroldali 
szoftverlicencek, a kisértékű informatikai, valamint a mobileszközök cseréjére szűkítette.  
Az EU projektek felhalmozási kiadásai beruházási soron jelentkeztek, ebből 1.012, 9 millió 
forint a projekt terhére megrendelt – Nemzeti Közlekedési Stratégia (606,4 millió forint) és a 
határ menti (406,5 millió forint) megvalósíthatósági – tanulmányok (magyar-román 169,7 
millió forint, magyar-szlovák 236,8 millió forint), szállítói finanszírozással történt kifizetése. 
 
A KKK a 2013. évben lakásépítési munkáltatói kölcsönre 9,0 millió forintot folyósított 3 fő 
részére.  
 
Bevételek 
Az intézmény eredeti bevételi eredeti előirányzata 58.635,1 millió forint, a módosított 
bevételi előirányzat 77.926,6 millió forint, a pénzügyi teljesítés 77.487,7 millió forint volt. Az 
intézményi működési bevétel legjelentősebb eleme az úthasználati díj bevétel, amely 
magasabb összegben realizálódott, mint a 2013. évi tervkészítés időszakában ismert előzetes 
tényezők alapján várható volt. Az elemi költségvetésben szereplő bruttó bevételi összeghez 
viszonyítva az intézményi működési bevételek között a matricabevétel 4.310,0 millió 
forinttal, a túlsúlydíj bevétel mintegy 470,0 millió forinttal, a bérleti díjak összege 7,5 millió 
forinttal meghaladta a tervezettet. 
 
Működési célú támogatásértékű bevételként realizálódott: 
• a KKK, mint kedvezményezett részére a 2013. évben folyósított EU projektek előlege,  
• az árvízi védekezéssel összefüggésben az 1302/2013. (VI. 5.) Korm. határozat alapján 

kötött megállapodás szerint előfinanszírozás formájában kapott 0,6 millió forintot, 
• az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat szerinti kötelezettségvállalással terhelt, de 

meghiúsult előirányzat-maradványból fejezeten belüli átcsoportosítással az intézmény 
javára jóváhagyásra került 76,5 millió forint. 
 

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között szerepel: 
• az önkormányzatoktól a közlekedésbiztonsági akcióprogram keretében megvalósítandó 

projektekre az önerő beutalása 41,8 millió forint összegben, 
• az 1765/2013. (X. 25.) Kormányhatározat szerint kötelezettségvállalással terhelt, de 

meghiúsult előirányzat-maradványból fejezeten belüli átcsoportosítással az intézmény 
javára jóváhagyásra került 2,3 millió forint felhalmozási támogatás, 

• a SEE-ITS és EDITS projektek támogatási előlegéből 2,7 millió forint felhalmozási 
támogatás; a TEN-T fejezeti kezelésű előirányzatból elszámolt Easy Way II. projekt 
visszatérített kiadásai, 
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• a KÖZOP-ból megvalósuló projektek közvetlen szállítói kifizetéssel érintett, 
pénzforgalom nélkül elszámolt, elkészült megvalósíthatósági tanulmányainak és 
dokumentumainak támogatás tartalma. 

 
Költségvetési támogatás 
A központi, irányító szervi támogatás mindösszesen 1.593,3 millió forintban realizálódott az 
alábbiak szerint: 
• a költségvetési törvényben rögzített 184,2 millió forint támogatás a mohácsi és 

drávaszabolcsi határkikötők működtetési feladataira került jóváhagyásra, 
• az NFM Igazgatás költségvetése pénzügyi–gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról 

szóló 9/2012. (III. 9.) NFM utasítás 8. § (7) szerint „Az e-call HeERO projekthez való 
kapcsolódás előkészítése”, valamint a „Közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai 
beavatkozások” szakmai programját a KKK valósítja meg. A feladatok végrehajtásához 
szükséges forrásokat az NFM Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési 
feladatok előirányzat terhére az intézmény költségvetésébe történő előirányzat-
átcsoportosítással biztosította az NFM a 2013. december 18. napján megkötött 
GVF/759/2013-NFM_SZERZ. iktatószámú megállapodás szerint, mely összegből 40,0 
millió forint működési, további 240,0 millió forint a felhalmozási költségvetés 
támogatásaként jelenik meg, 

• a Nemzetgazdasági Minisztérium NGM/26485/3/2013 iktatószámú előzetes engedélye 
alapján az UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére további 1.100,0 millió forint forrás került átcsoportosításra a KKK javára, melyet a 
közlekedési feladatok és programok szabályozása szerint lehetett felhasználni, 

• a 2013. július 1. napján bevezetésre került, megtett úttal arányos díjszedési rendszer 
működtetésére az NFM-mel kötött előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó – az 
Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes engedélyének megfelelő –  megállapodás alapján 
az UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
29,1 millió forint forrás került az intézmény részére biztosításra. A forrás elsősorban a 
feladatok ellátásához szükséges 5 fős közalkalmazotti létszámbővítéssel összefüggő 
személyi és dologi kiadásokra nyújtott fedezetet. 

 
A KKK vevőkövetelés állománya 2013. december 31-én 87,5 millió forint volt.  

 
Mérlegkészítésig 34,8 millió forint összeg folyt be, fizetési meghagyás/végrehajtás alatt 22,9 
millió forintnak megfelelő összegű tartozás van. Fizetési felszólítást 14,8 millió forint 
összegre küldtek. 
Felszámolás alatt álló vevőik tartozása miatt 2013. évben 13,5 millió forint értékvesztést 
számoltak el, behajthatatlan követelésként 38,1 millió forint összeget vezettek ki 
nyilvántartásaikból. 
 
Előirányzat-maradvány: 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt intézményi maradvány 12.551,3 millió forint 
összegben került elfogadásra, amelyből 2013. június 30-ig 11.875,6 millió forint pénzügyi 
teljesítése történt meg. A fennmaradó 675,7 millió forint összegű, 2013. június 30-ig fel nem 
használt, illetve meghiúsult maradvány jóváhagyásra került a következők szerint: 
• 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2013. I. félévben pénzügyileg nem teljesült 

maradványból további felhasználásra visszahagyásra került 324,0 millió forint, 
• 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult maradványból 351,7 millió forint 

visszahagyásra került saját soron történő felhasználásra (Közlekedéspénztári feladatokra, 
az MKN Zrt-vel üzemeltetésre kötött szerződés halasztott kötelezettségvállalásának 
csökkentésére). 
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A 2012. évi jóváhagyott maradvány összegéből 12.039,4 millió forint pénzügyileg teljesült 
december 31-ig. A 351,7 millió forint közlekedéspénztári feladatokra visszahagyott 
maradvány teljesítése a 2014. évben valósulhat meg. 
- az EU programok előlegeként kimutatott 2012. évi 172,0 millió forint maradványból a 2013. 
évben előleggel szembeni elszámolásként beadott kifizetési kérelmek összege 119,4 millió 
forint. A fennmaradó 52,6 millió forint előleg összegének felhasználása a projektek további 
megvalósítási ideje alatt várható. 
- az igazgatási feladataik között a 208,2 millió forint összegű maradványból 124,7 millió 
forint került kifizetésre, további 45,9 millió forint felhasználása a 2014. évben várható, míg 
37,6 millió forint kötelezettségvállalás meghiúsult és nem kerül felhasználásra. 
- a közlekedéspénztári feladatok maradványából 11.795,3 millió forint pénzügyi teljesítése 
megtörtént a 2013. évben, további 21,9 millió forint realizálása a 2014. évben várható, míg 
2,3 millió forint kötelezettségvállalás meghiúsult, nem kerül felhasználásra. 
 
A 2013. évben összesen 9.610,6 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, melyből 
9.567,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 43,3 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
a közlekedéspénztári feladatoknál 9.101,8 millió forint összegű, ebből 2012. évi 21,8 millió 
forint, a 2013. évi 9.080,0 millió forint. Az igazgatás részéről 110,2 millió forint EU 
feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, 160,9 millió forint EU előleg miatti 
elszámolási kötelezettség, a többi az intézmény működéséhez kapcsolódóan 194,4 millió 
forint (az üzemeltetési számlák áthúzódó számlái, valamint vagyongazdálkodási, ügyvédi 
feladatok). 
 
Vagyon: 
A 2013. év végén a KKK-nál a feladathoz rendelt kincstári vagyonelemek (országos közút és 
gyorsforgalmi utak) bruttó értéke 7.068,0 milliárd forint volt, mely a 2012. év végi értékhez 
(7.207,0 milliárd forint) képest 139,0 milliárd forintos csökkenést mutat. A 2013. évi nettó 
érték 5.383,0 milliárd forint volt, a 2012. évi nettó értékhez (5.706,0 milliárd forint) képest 
323,0 milliárd forintos csökkenést jelent. A 2013. évben a bruttó értékhez viszonyítva a 
földterületek aránya 12,8 %, az építményeké 87,2% volt. Az országos közútvagyont érintően 
folyamatban lévő befejezetlen beruházások állománya (21,75 milliárd forint) a Visegrádi 
városkapu felújításával (0,024 milliárd forint) és az ISPA EU-s forrás keretében felújított 
országos közútszakaszok felújításával (21,72 milliárd forint) függnek össze.  
 
A nyilvántartási értékekben bekövetkezett csökkenések oka egyrészt a földterületek esetében 
a korábban vagyonkezelésbe vett induló feladathoz rendelt vagyonértékelés során tévesen 
felmért ingatlanok kivezetése volt 135,0 milliárd forint értékben (itt olyan, a földhivatali 
nyilvántartásban nem a KKK vagyonkezelésében levő földterületek kerültek kivezetésre, 
amelyek egyértelműen tévesen kerültek a nyilvántartásba a 2004-ben végrehajtott 
vagyonértékelés ingatlanleltárában), másrészt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvényben szereplő átminősítés alkalmazása volt, a feladathoz rendelt vagyonelemek jelleg 
szerint bekövetkezett változása során (országos közútból helyi közút és fordítva) történt 
kivezetések értéke 0,7 milliárd forint volt. Az építmények esetében jelentős kivezetés szintén 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben szereplő átminősítés alkalmazása miatt 
történt, melynek során a feladathoz rendelt vagyonelemek jelleg szerint bekövetkezett 
változása miatt (országos közútból helyi közút és fordítva) 4,3 milliárd forint bruttó értékű 
vagyon került kivezetésre. Ezek közül jelentős volt az M1-M7 közös bevezető útszakaszának 
átadása Budapest Főváros Önkormányzatának. Ezt ellentételezte az évközben történt 1,8 
milliárd forint értékű vagyonnövekmény, mely beruházás jellegű tevékenységekből tevődött 
össze.  
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A NIF Zrt. által megvalósított beruházások aktiválása továbbra sem megoldott. A közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2012. augusztus 7-től érvényes módosítása alapján 
már ún. Elszámolási kimutatás elkészítésével is végrehajtható a könyvekből történő ki- és 
bevezetés, ennek végleges formájára már több bizottság alakult, de a 2013. évben nem került 
át vagyon a KKK-hoz. A törvény rendelkezései alapján jogi értelemben megszűnik a NIF Zrt. 
vagyonkezelői joga a forgalombahelyezési határozat hatályba lépésével egyidejűleg, így a 
vagyonátadásoknak ezt a változást számviteli értelemben kell követnie. Ugyanezen 
problémák felmerülnek az Építtetőnek minősülő, más szervezetektől történő vagyonátadások 
tekintetében is ( MKN Zrt.). A vagyonátadások elmaradásával a KKK vagyonkezelésében 
kimutatott, feladathoz rendelt országos közúti vagyonelemek bruttó értéke – értékcsökkenési 
vonzatával együtt – nagyságrendileg kb. 650,0 milliárd forinttal kisebb értékben jelenik meg. 
(NIF Zrt. esetében mintegy 600,0 milliárd forint, az MKN Zrt. esetében 50,0 milliárd forint). 
 
A KKK vagyonhasznosítási tevékenysége a KKK vagyonkezelésében lévő országos közúti és 
egyéb ingatlanvagyonnal kapcsolatos. A hasznosítási szerződések következtében közel 550,0 
millió forint bevételt értek el. A befolyt bevételek a Közlekedéspénztár feladataira kerültek 
felhasználásra. 
 
Egyéb információk 
A 2013. évben a KKK: 

- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 
végzett, 

- megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházása nem volt,  
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt. 

 
10. cím Közlekedésbiztonsági Szervezet 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 598273  
Honlap cím: : www.kbsz.gov.hu 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   487,8 470,2 470,2 528,8 486,0 99,7% 91,9% 
ebből: személyi 

juttatás 
261,0 257,8 257,8 269,3 263,8 101,0% 98,0% 

Bevétel   3,9 0,0 0,0 2,5 3,2 84,6% 126,9% 

Támogatás   460,7 470,2 470,2 467,8 467,8 101,5% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  
60,1 – – 58,5 40,3 67,2% 69,1% 

Létszám (fő)    54 54 54 54 54 100,0% 100,0% 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

 470,2     -       470,2     257,8     54    

Módosítások jogcímenként *           
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I. Országgyűlés hatáskörben                -                 -                          -                       -                             -      
II. Kormány hatáskörben -2,4    -      -2,4     0,5     -      
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
a 2013. évi kompenzációjának 
finanszírozásáról 

 0,6     -       0,6     0,5     -      

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 
alapján- zárolás 

-3,0     -      -3,0     -       -      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben  2,5     2,5     -       -       -      
Többletbevétel előirányzatosítás  2,5     2,5     -       -       -      

IV. Intézményi hatáskörben  58,5     58,5     -       11,0     -      
2012. évi maradvány igénybevétele  58,5     58,5     -       21,5     -      
Előirányzat átcsoportosítás  -       -       -      -10,5     -      
2013. évi módosított előirányzat  528,8     61,0     467,8     269,3     54    

 
A KBSZ-t 2006. január 1-jén hozta létre a közlekedést felügyelő miniszter a légi-, a vasúti és 
a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 
2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) alapján.  
A fenti törvény értelmében a KBSZ feladata a repülés, a vasút és a hajózás területén 
bekövetkezett közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események független szakmai 
vizsgálata a jövőbeni hasonló események megelőzése érdekében. A KBSZ évente beszámol a 
Kormánynak az előző évben vizsgált balesetek okainak feltárása során szerzett 
tapasztalatokról, a közlekedés biztonságát érintő folyamatokról és a közlekedésbiztonság 
állapotáról, és ezt követően a honlapján közzéteszi az előző évben végzett vizsgálatokról, a 
kiadott biztonsági ajánlásokról és a korábban kiadott biztonsági ajánlásokkal összhangban 
végrehajtott intézkedésekről készített beszámolóját, és azt az Európai Bizottság, valamint az 
Európai Vasúti Ügynökség részére megküldi. 
A KBSZ jogelődje, amely 2002-2005. között a Polgári Légiközlekedés Biztonsági Szervezet, 
működött. 2007. július 1-től az állami légi járművekkel bekövetkezett légiközlekedési baleset, 
repülőesemény, illetve légiközlekedési rendellenesség szakmai vizsgálata tekintetében a HM 
Katonai Légügyi Hivatal jogutódja. A KBSZ jogállását tekintve a 278/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet alapján a közlekedésért felelős miniszter irányítása alatt működő országos 
illetékességgel eljáró központi hivatal. 
 
Előirányzatai felett – a központi költségvetési szervekre vonatkozó jogszabályi előírások 
megtartásával – teljes jogkörrel rendelkezik. A KBSZ önállóan működő és önálló gazdasági 
szervezettel rendelkező költségvetési szerv. Engedélyezett létszáma 54 fő. A KBSZ-nél 2013. 
évben szervezeti változás nem volt. 
 
A KBSZ tevékenységét alapvetően az alapító okiratában rögzített nemzeti és hazai 
jogszabályok, uniós direktívák határozzák meg. 
 
A KBSZ alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítása 
A KBSZ a Kbvt. 3-20. §-ában meghatározott feladatokat látja el közlekedésbiztonsági, 
valamint állami közlekedésbiztonsági szervként. 
A KBSZ alaptevékenysége a balesetek megelőzése érdekében a légi-, a vasúti- és a vízi-
közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események független szakmai vizsgálatának 
végzése, a közlekedési balesetekkel és az egyéb közlekedési eseményekkel kapcsolatos 
információk gyűjtése és elemzése, valamint biztonsági ajánlások kidolgozása és 
balesetvizsgáló tanfolyam szervezése. 
 
A KBSZ az alapító okiratában foglalt közfeladatoknak 2013. év során maradéktalanul eleget 
tett. 

- fogadta a három érintett közlekedési területről érkező bejelentéseket, 

2440



- a Kbvt.-ben kötelezően előírt esetekben haladéktalanul megindította a szakmai 
vizsgálatot, egyéb esetekben mérlegelve azoknak a közlekedés biztonságára gyakorolt 
hatását folytatta le a szakmai vizsgálatot, 

- adatbázisában gyűjtötte a bejelentéseket és az azokkal összefüggésben keletkezett 
adatokat, 

- adatbázisából eleget tett az európai adatbázisok – ECCAIRS, EMCIP, ERAIL – 
feltöltésére irányuló kötelezettségének, 

- elkészítette 2012. évre vonatkozó beszámolóját a Kormánynak, amely azt elfogadta, 
beszámolóját a honlapján közzétette. 

- elkészítette jelentését az Európai Vasúti Ügynökség – ERA – felé, amelyet a honlapján 
ugyancsak közzétett, 

- az év során folyamatosan üzemeltette a honlapját, amelyen a szakmai vizsgálattal 
összefüggésben előírt minden nyilvánosságra hozatali kötelezettségének eleget tett. 

 
A KBSZ szakmai tevékenységére vonatkozó legfontosabb mutatószámok 2013. év során: 
1.803 bejelentés érkezett, 61 vizsgálatot kezdtek meg, 50 vizsgálatot zártak le és 148 
biztonsági ajánlatot adtak ki. 
 
Repülési Főosztály (RFO) 
A légiközlekedésben 2013. évben – a polgári és az állami repülések területéről – összesen 503 
bejelentés érkezett. Ez mindegy 8,9%-kal magasabb az előző évinél. A bejelentések közül 297 
külföldi lajstromban lévő légijárművet érintett, amelyeket az érvényben lévő nemzetközi 
szerződések, uniós előírások, illetve hazai jogszabályok értelmében a KBSZ-nek ugyanúgy 
rögzíteni kell adatbázisában, mint a magyar lajstromban lévő légijárművekkel történt 
eseményeket, illetve a kivizsgálási kötelezettségei ezen repülőgépek eseményeivel 
kapcsolatosan is fennállnak, amennyiben az eset helye Magyarország területe, légtere. 
A Repülési Főosztály 2013-ban 20 esetben indított szakmai vizsgálatot, valamennyit a polgári 
repülés területén. Az RFO által 2013. évben indított szakmai vizsgálatok közül 7 érintett 
külföldi lajstromban lévő légijárművet. A KBSZ által megkezdett 20 vizsgálatból 6 tartozott a 
baleseti, 9 a súlyos repülőesemény és 5 a repülőesemény kategóriába. 
Valamennyi légiközlekedési baleset a polgári repülés területén a kisgépes és az egyéb 
kategóriában, azaz 2250 kg maximális felszálló tömeg (MTOM) alatti légijárművekkel 
következett be. 
Az állami célú repülés területén sem baleset, sem pedig súlyos repülőesemény nem történt. 
Az év kiemelkedő jelentőségű szakmai vizsgálata egy olyan műszaki problémához 
kapcsolódik, amely az utasszállító repülőgépek egyik típusánál az európai adatbázis szerint az 
elmúlt években, több esetben is előfordult.  
Az év során a fentieken túl 129 esemény kivizsgálását a KBSZ az üzemeltető hatáskörébe 
utalta. 
Az év során nem történt olyan légiközlekedési esemény, amely már a szakmai vizsgálat 
folyamatában szükségessé tette volna azonnali intézkedést javasoló biztonsági ajánlás 
kiadását. 
A KBSZ – élve a törvényben biztosított jogkörével – 2013-ban a polgári légiközlekedés 
területén 94, az állami légiközlekedés területén pedig 35 légiközlekedési esemény vizsgálatát 
utalta az üzemeltető biztonsági szervezete hatáskörébe. 
A korábbi időszak eseményei közül a polgári légiközlekedés területén 68, az állami célú 
légiközlekedés területén pedig 25 üzemeltetői vizsgálat anyagát tekintette át, amelyek 
összesen 36 biztonsági ajánlást tartalmaztak.  
 
Vasúti Főosztály (VFO) 
A vasúti közlekedés területéről 2013. évben 1.142 bejelentés érkezett, szemben az azt 
megelőző évi 904-gyel. Ez a jelentős – immár második éve tapasztalt – emelkedés annak a 
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következménye, hogy a KBSZ hatáskörének korábbi bővülése nyomán a helyi és különleges 
vasutak (villamos, metró) területén is gyakorlattá vált a közlekedési események bejelentése. 
A Vasúti Főosztály 2013-ban 32 esetben indított szakmai vizsgálatot, 307 esetben pedig 
részletes adatgyűjtést folytatott le. (2012 évben nem történt súlyos vasúti baleset, ezért 
minden szakmai vizsgálat megindítását megelőzte részletes adatgyűjtés, mert csak ezek 
mérlegelése alapján hozhat döntést a KBSZ az esetnek a közlekedés biztonságára gyakorolt 
hatásáról, s ezzel együtt a szakmai vizsgálat megindításáról.) A beszerzett adatok és 
információk, valamint az esemény közlekedésbiztonsági szempontok alapján történt 
mérlegelése eredményeként a KBSZ VFO 27 vasúti baleset és 6 váratlan vasúti esemény 
kategóriában kezdte meg a szakmai vizsgálatot. 
A VFO kiemelt figyelmet fordított a szakmai vizsgálat meghonosítására a városi közlekedés 
területén, így több villamos esemény vizsgálatát is megkezdték. 
A Vasúti Főosztály 2013-ban 35 esemény vizsgálatát zárta le „Zárójelentés” kiadásával. 
Ezekhez kapcsolódóan a vasúti közlekedés területén 15 biztonsági ajánlás is kiadásra került. 
A KBSZ – élve a jogszabály adta lehetőségével – a vasúti közlekedés területén 2013-ban 69 
esemény vizsgálatára hívta fel az üzemeltetőt. A korábbi események közül 37 eset vizsgálati 
anyagát kapta meg az üzembentartótól, amelyeket áttekintés után tudomásul vett. Ezek a 
jelentések 9 biztonsági ajánlást tartalmaztak.  
 
Hajózási Főosztály (HFO) 
A hajózás területéről 2013. évben 158 bejelentés érkezett, ami kétszerese az előző évinek. A 
bejelentések ilyen mértékű növekedése elsősorban az egyéb úszólétesítményeket érintette, 
hiszen a 158 bejelentés közül csak 54 kapcsolódott közvetlenül személy- vagy áruszállító, 
illetve kedvtelési célú hajóhoz. A bejelentések közül 18 külföldi lobogó alatt hajózó 
úszólétesítményt érintett. 
A Hajózási Főosztály 2013-ban 9 esetben indított szakmai vizsgálatot, amelyek közül 2 volt 
halálos áldozatot követelő esemény (ez utóbbi jelentősen csökkent az előző évhez 
viszonyítva, amikor 6 halálos víziközlekedési baleset történt). A vizsgált halálos kimenetelű 
események a sport és kedvtelési célú hajózás közben történtek.  
A HFO 2013-ban 9 esemény vizsgálatát zárta le „Zárójelentés” kiadásával. Ezekhez 
kapcsolódóan a hajózás területén 4 biztonsági ajánlás került kiadásra. 
A KBSZ – élve a jogszabály adta lehetőségével – a víziközlekedés területén 4 esemény 
vizsgálatára hívta fel az üzemeltetőt. Ezek közül 3 esemény vizsgálati anyagát kapta meg az 
üzembentartótól, amelyeket áttekintés után tudomásul vett.  
 
Előirányzatok alakulása 
A KBSZ feladatainak ellátására a 2013. évi költségvetési törvény 470,2 millió forint kiadási, 
és ezzel megegyező 470,2 millió forint költségvetési támogatást hagyott jóvá. Költségvetési 
támogatást kiegészítő intézményi bevételeket a KBSZ 2013. évre nem tervezett. 
 
Előirányzat-módosítások okai: 

1. a 2013. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó előirányzat-módosítás 0,6 millió forint 
(0,5 millió forint személyi juttatások előirányzata és 0,1 millió forint munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata), 

2. zárolás jogcímen 3,0 millió forint  támogatás csökkentésére került sor, 
3. intézményi működési többletbevétel felhasználásának engedélyezése 2,5 millió forint 

összegű volt. 
 
 

Kiadások 
A KBSZ 2013. évi kiadási eredeti kiadási előirányzata 470,2 millió forint, a módosított 
előirányzat 528,8 millió forint, a tényleges teljesítés 486,0 millió forint volt. 
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Személyi juttatások 
A 2013. évi személyi juttatások eredeti előirányzata 257,8 millió forint volt, amely év közben 
a bérkompenzáció finanszírozásával kapcsolatosan 0,5 millió forinttal és a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány (21,5 millió forint) összegével növekedett, 
valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások összegével (10,5 millió forint) 
csökkent, összesen 269,3 millió forintra. A teljesítés összege 263,8 millió forint volt.  
 
A tényadatokat figyelembe véve a KBSZ kiadásai közül a személyi juttatások 53,5 %-ról 54,9 
%-ra növekedett. A növekedés az előző évről áthozott előirányzat-maradvány 
felhasználásából és a béren kívüli juttatások fizetéséből adódik. A 6 órás nyugdíjas 
munkavállalók távozását követően képzett, de kevés szakmai tapasztalattal rendelkező nyolc 
órás munkavállaló kollégák töltötték be a megüresedett állásokat, viszont a munkaidő 
hosszának növekedése következtében emelkedett a személyi juttatás. 
 
A KBSZ engedélyezett létszáma 2013. évben 54 fő volt, mely megegyezett az év végi záró 
létszámmal és az átlagos statisztikai állományi létszámmal.  
 
Dologi kiadások: 
A 2013. évben a KBSZ eredeti dologi kiadások előirányzata 133,8 millió forint, a módosított 
előirányzat 166,0 millió forint, a tényleges teljesítés 147,8 millió forint volt. A dologi 
kiadások előirányzat növekedésének oka részben az előző évi előirányzat-maradvány 
felhasználása, másrészt az irányító szervi hatáskörben történt többletbevétel felhasználásának 
az engedélyezése. A szolgáltatási kiadások között szereplő bérleti díj oka, hogy a KBSZ 
bérleményben került elhelyezésre. 
 
Vagyon: 
A tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 53,8 %-kal csökkent az előző évhez képest.. A 
gépjárműpark, informatikai rendszer frissítésére a beszerzési korlátozás miatt nem kerülhetett 
sor. 
 
2013. év végén a felhalmozási előirányzaton gépjárművásárlásra tervezett előirányzatból 
húrmérő készlet, mechanikus vaksüppedés mérő, rúdmikrométer mérőeszköz, kézi időjárási 
mérőműszer beszerzésére történt szerződéskötés, a fennmaradó összeget a KBSZ intézményi 
hatáskörben átcsoportosította a dologi kiadások előirányzatára. 
 
Bevételek 
 
Intézményi működési bevételek: 
Intézményi működési bevételek jogcímen a KBSZ nem tervezett előirányzatot, a módosított 
előirányzat 2,5 millió forint, a tényleges teljesítés 3,2 millió forint volt. 
A KBSZ összesen 2,5 millió forint többletbevétel előirányzatosítására kért és kapott engedélyt 
az irányító szervtől. Az intézményi működési bevételek a külföldi kiküldetések európai uniós 
visszatérítéséből adódnak, valamint a kormánytisztviselők részére a szabályzatok alapján 
befizetett bevételekből (gépjármű magáncélú használata, telefon keretösszeg túllépése, a 
családtagok részére igényelt MÁV arcképes igazolvány kiállítási költségének megtérítése). 
 
Előirányzat-maradvány: 
A KBSZ 2012. évi előirányzat-maradvány összesen 58,5 millió forint, melyből 54,4 millió 
forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 4,1 millió forint 2011. évi elszámolásokkal 
kapcsolatos meghiúsult kötelezettség-vállalással terhelt maradvány.  
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A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 17,5 millió forint előző évi pénzügyileg nem 
teljesített kötelezettségvállalás, mely a korábbi főigazgató felmentésével összefüggő 
elszámolásokkal és munkajogi perrel kapcsolatos. 36,9 millió forint 2012. évben keletkezett 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melyből 0,6 millió forint hiúsult meg, melynek 
NFM-hez történő utalása a 2014. évben teljesült.  
 
A 2013. évben összesen 25,3 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett. Az összes 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 43,5 millió forint, melyből áthúzódó kötelezettség 
a 17,5 millió forintos pénzügyileg nem teljesült, a korábbi főigazgatóval kapcsolatos 
elszámolás és munkajogi per, valamint a 0,6 millió forintos fejezeti befizetéshez kapcsolódik. 
A korábbi főigazgató felmentésével kapcsolatos perről hivatalos értesítő még nem érkezett, 
azt viszont lehet tudni, hogy nem fejeződött be, mert másodfokra továbbutalták és ismételt 
felülvizsgálatot kértek.  
 
Egyéb információk 
A 2013. évben a KBSZ: 

- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 
végzett, 

- megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházása nem volt,  
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt. 

 
11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 598316000 
Honlap címe: www.kifu.gov.hu 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 596,4 455,2 455,2 4 490,8 4 088,1 113,7% 91,0% 
ebből: személyi 

juttatás 
322,7 322,1 322,1 509,2 462,6 143,3% 90,8% 

Bevétel   2 378,8 10,0 10,0 2 593,6 2 589,0 108,8% 99,8% 

Támogatás   495,6 445,2 445,2 1 676,8 1 676,8 338,3% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  
930,6 – – 220,4 182,6 19,6% 82,8% 

Létszám (fő)    44 68 68 68 58 131,8% 85,3% 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

 455,2     10,0     445,2     322,1     68    

Módosítások jogcímenként *           
I. Országgyűlés hatáskörben                -                 -                          -                       -                             -      
II. Kormány hatáskörben -1,0     -      -1,0     -       -      
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 
alapján - zárolás 

-1,0     -      -1,0     -       -      
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III. Felügyeleti szervi hatáskörben  1 265,3     32,7     1 232,6     52,1     -      
Fejezeten belüli előirányzat 
átcsoportosítás KIFÜ részére, NFM 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
(EFER program) 

 154,0     -       154,0     -       -      

Fejezeten belüli előirányzat 
átcsoportosítás KIFÜ részére, NFM 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
(EKOP program) 

 78,6     -       78,6     52,1     -      

Fejezeten belüli előirányzat 
átcsoportosítás KIFÜ részére, NFM 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
(Tisztaszoftver Program) 

 1 000,0     -       1 000,0     -       -      

Többletbevétel előirányzatosítása  32,7     32,7     -       -       -      

IV. Intézményi hatáskörben  2 771,3     2 771,3     -       135,0     -      

2012. évi maradvány igénybevétele  220,4     220,4     -       8,4     -      
KGR üzemeltetéssel kapcsolatos 
feladatok finanszírozása 

 203,6     203,6     -       -       -      

ESR projekttel kapcsolatos feladatok 
finanszírozása (ESR-112 - Az Európai 
Hívószámra Épülő Egységes 
Segélyhívó Rendszer megvalósítása 
EKOP-2.1.12-2011-2012-0001) 

 33,7     33,7     -       19,7     -      

Fair projekttel kapcsolatos feladatok 
finanszírozása (A fejlesztéspolitikai 
egységes informatikai támogatása 
Magyarországon EKOP-1.2.12-2011-
2011-0001) 

 1 227,7     1 227,7    -       32,5     -     

Önkormányzati ASP projekttel 
kapcsolatos feladatok finanszírozása 
(Önkormányzati ASP Központ 
megvalósítása EKOP-3.1.6-2012-
2012-0001) 

 486,1     486,1     -       14,4     -      

TÉBA projekttel kapcsolatos feladatok 
finanszírozása (Családtámogatási 
ellátások folyósításának korszerűsítése 
EKOP-1.2.6-2008-0001) 

 77,6     77,6     -       -       -      

EFIZ projekttel kapcsolatos feladatok 
finanszírozása (Elektronikus fizetés 
megvalósítása EKOP-2.1.1-07-2008-
0001) 

 259,3     259,3     -      20,1     -      

Sztenderdek projekttel kapcsolatos 
feladatok finanszírozása (Kormányzati 
informatikai szolgáltatási és e-
közigazgatási sztenderek Árop-
1.1.17/2012-2012-0001 

 113,0     113,0     -       14,6     -      

GSM-R projekttel kapcsolatos 
feladatok finanszírozása (GSM-R 
rendszer beszerzése és kapcsolódó 
szolgáltatások KÖZOP-6.1.1-11/K-
2013-0001) 

 110,2     110,2     -       48,6     -      

OEP projekttel kapcsolatos feladatok 
finanszírozása (Egészségbiztosítási 
ügyfélkapcsolatok fejlesztése, 
egészségügyi rendszerekbe integrált 
adatkezelés és azonosítás 
megvalósítása EKOP-2.3.7-2012-
0001) 

 24,0     24,0     -       18,9     -      

Katéter és Mónika projekttel 
kapcsolatos feladatok finanszírozása 
(Országos egészségmonitorozási és 

 7,1     7,1     -       5,6     -      
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kapacitástérkép adatbázis és 
alkalmazásfejlesztés TÁMOP-6.2.3-
12/1-2012-0001) 
E-levéltár projekttel kapcsolatos 
feladatok finanszírozása (Elektronikus 
levéltár EKOP-1.2.8) 

 4,6     4,6     -       3,6     -      

Egyéb egészségpolitikai feladatok 
finanszírozása 

4,0 4,0 - - - 

Előirányzat átcsoportosítás - - - -51,4 - 
2013. évi módosított előirányzat  4 490,8  2 814,0  1 676,8  509,2     68    

 
A KIFÜ önállóan működő önálló gazdasági szervezettel rendelkező, előirányzatai felett teljes 
jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. 
 
A KIFÜ – a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) 
Korm. rendelet alapján – önállóan vagy konzorciumi formában végzi a Kormány által kijelölt, 
európai uniós forrásból – különösen az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás 
Operatív Program és az Államreform Operatív Program keretében – megvalósuló vagy 
megvalósítani kívánt, a Kormány irányítása alá tartozó központi közigazgatási szerveket 
érintő, feladatkörébe utalt ágazati informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai 
feladatait. Ennek keretében biztosítja a projektmenedzsment és a független minőségbiztosítási 
feladatok ellátását, gondoskodik a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről, végzi a 
nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket. Ellátja a Kormány által vagy az 
irányító miniszter és a fejlesztésben érintett miniszter megállapodásában meghatározott 
költségvetési forrásból finanszírozott informatikai tárgyú fejlesztési feladatokat. 
 
Szolgáltatást nyújt az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez tartozó, az Elektronikus 
Közigazgatás Operatív Program és az Államreform Operatív Program keretén kívül 
megvalósuló informatikai tárgyú projektek esetében a projektmenedzsment feladatok 
támogatásához az érintett minisztériumokkal kötött megállapodások alapján. 
 
A KIFÜ 2013. évben összesen 18 projektben vett részt, amelyek közül az alábbi projektek 
megvalósítása fejeződött be, illetve zárult le: 

− a fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon (FAIR), 
− a családtámogatási ellátások folyósításának korszerűsítése (TÉBA), 
− elektronikus fizetés megvalósítása (e-fiz), 
− Költségvetés Gazdálkodási Rendszer (KGR), 
− E-levéltár, 
− kormányzati informatikai szolgáltatás és e-közigazgatási sztenderdek (Sztenderdek). 

 
Az e-Sztenderdek projekt keretében 2013. II. félévében elkészült és a KIFÜ portálján 
mindenki számára hozzáférhetővé vált egy EU-s forrásból megvalósuló kiemelt projektek 
eljárásrendi specifikumaival kiegészített Informatikai Projektmenedzsment Eljárásrend a 
hozzá tartozó sablonokkal, mintadokumentumokkal együtt. A projekt keretében közel 100 fő 
projektekkel foglalkozó közigazgatási szakember oktatására is sor került. 
Jelentős előrelépés történt 2013. évben a Projektmenedzsment szerver és az EFER 
(Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer) alkalmazás-üzemeltetési szolgáltatások 
kialakítása terén. A KIFÜ üzemeltetési felelősségébe tartozó alkalmazásokhoz a használatot 
segítő új ügyfélkapcsolati Helpdesk portált állítottak fel. A megoldás egy szintén alacsony 
költséggel üzemeltethető, széles körben elterjedt, nyílt forráskódú Mantis alkalmazáson 
alapul. A szükséges infrastruktúra-kapacitást a kormányzati felhőben bérelt erőforrások 
biztosítják.  
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Az előirányzatok alakulása 
A 2013. évre jóváhagyott eredeti kiadási előirányzat 455,2 millió forint volt. Kormányzati 
hatáskörben történt előirányzat-módosítás a zárolás miatt 1,0 millió forint csökkenést 
eredményezett. Irányító szervi hatáskörben összesen 1.265,3 millió forinttal növekedett az 
előirányzat. Az EU-s projektek megvalósításához kapcsolódó támogatásértékű bevételek 
2.343,3 millió forinttal növelték a kiadási és bevételi előirányzatokat. A módosított kiadási 
előirányzat 4.490,8 millió forint, a teljesítés pedig 4.088,1 millió forint volt, amely 91,0%-os 
szintnek felel meg. 
Kiadási előirányzat alakulása 
A KIFÜ részére a Kvtv. 2013. évben 455,2 millió forint kiadási előirányzatot biztosított, 
melyből 445,2 millió forint a támogatás és 10,0 millió forint a saját bevételi előirányzat. A 
kiadásokat az irányító szerv által jóváhagyott 2012. évi 220,4 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege növelte, valamint ezeket 
kiegészítették az uniós társfinanszírozású támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt 
projektek támogatási szerződéseiben biztosított források. 
 
Személyi juttatások  
A személyi juttatások eredeti előirányzata 2013. évben 322,1 millió forintban került 
meghatározásra, amely a személyi állomány finanszírozását biztosította. Év végére az 
előirányzat 509,2 millió forintra módosult (EKOP projekt, illetve saját bevétel terhére), a 
teljesítés 462,6 millió forint volt. A KIFÜ engedélyezett létszámkerete 68 fő, az átlagos 
statisztikai létszám 59 fő volt.  
 
Dologi kiadások  
A dologi és folyó kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 41,6 millió forintban került 
meghatározásra, amely az előirányzat-módosítások eredményeként 1.876,6 millió forintra 
változott. Az előirányzat 1.534,2 millió forintban teljesült. Az előirányzat jelentős mértékű 
növekedését az európai unió társfinanszírozásában megvalósuló informatikai fejlesztési 
projektek kiadásai eredményezték. A finanszírozás döntő mértékben a speciálisan az EU-s 
projektekre jellemző engedményezéssel, pénzforgalom nélküli teljesítésként realizálódott.  
A dologi kiadások felhasználása az alábbiakban valósult meg: 

− intézményi működési kiadások (irodaszer, üzemanyag, elhelyezéshez kapcsolódó 
közüzemi díjak, egyéb költségek), 

− informatikai fejlesztési projektek megvalósításának dologi kiadásai, 
− szükséges közbeszerzési és egyéb speciális, a projektek előkészítéséhez és 

megvalósításához kapcsolódó beszerzési eljárások és szerződések finanszírozása. 
 
Felhalmozási kiadások 
Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 2013. évben 10,0 millió forint volt. A 
módosított előirányzat 1.819,5 millió forint, melyből a teljes összeg felhasználásra került. 
Az intézményi beruházások egy része az iskolai Tisztaszoftver program kertében beszerzett 
licencek értékét, továbbá a projektek megvalósulását szolgáló informatikai eszközök, 
immateriális javak beszerzését foglalta magában. Az eszközök beszerzésének finanszírozása 
az európai uniós elszámolások eljárási rendjében szabályozott formában, pénzforgalom 
nélküli teljesítéssel (közvetlen szállítói finanszírozással) valósult meg. 
 
Bevételek  
2013. évben az eredeti előirányzatok között 10,0 millió forint saját bevételi előírás került 
meghatározásra. Az év folyamán a módosított előirányzat 2.814,0 millió forintra nőtt. Az 
intézményi működési bevételek előirányzatának összege 39,2 millió forint, amely 34,7 millió 
forint összegben realizálódott. A többletbevétel az elektronikus fizetés tranzakciós díjak 
csatlakozó intézmények felé továbbszámlázott összegének megtérítéséből eredt. A 
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pénzügyileg nem teljesült bevétel a továbbszámlázott tranzakciós díjak összegével egyezik 
meg, amelynek teljesülése 2014. év elején megtörtént. 
 
Az EU-s projektek finanszírozását szolgáló kifizetések forrása támogatásértékű bevételként 
realizálódott. A támogatásértékű működési bevétel jogcíme 659,1 millió forint volt, a 
támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.684,1 millió forintban teljesült. A támogatásértékű 
bevételek az európai uniós források bevonásával megvalósuló fejlesztéseket szolgálták. A 
finanszírozás az EU-s projektek elszámolásának eljárásrendje szerint engedményezéssel, 
pénzforgalom nélkül teljesült. 
Az NFM a KIFÜ alapfeladatához tartozó célkitűzések megvalósítására összesen 1.676,8 
millió forint támogatást biztosított. A támogatás a Tisztaszoftver, az EKOP és az EFER 
projektekre került felhasználásra. 
 
Követelésállomány 
A KIFÜ 2013. év végén 0,3 millió forint követelésállománnyal rendelkezett, amely 1 fő 
leszerelő cafetéria túllépésből adódik. A pénzügyi rendezés érdekében a szükséges lépéseket a 
KIFÜ megtette.  
 
Előirányzat-maradvány 
A KIFÜ 2013. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 398,1 millió forint volt, amely teljes 
mértékben kötelezettségvállalással terhelt. A maradványt olyan beszerzések, szerződéses 
kötelezettségek alkotják, amelyek teljesítése 2013. évben nem valósult meg vagy nem 
fejeződött be. 
 
Vagyoni helyzet alakulása 
A KIFÜ 2013. évi mérlegének főösszege 5.311,7 millió forint volt, mely az előző évhez 
képest (7.372,5 millió forint) 28,0%-os csökkenést jelent. A KIFÜ 2013. évi intézményi 
vagyonának állományváltozása döntő részben az EU-s projektek megvalósulásához kötődik. 
A KIFÜ ingatlannal 2013. évben nem rendelkezett. 
 
A KIFÜ befektetett eszközeinek nyilvántartási értéke 4.884,2 millió forint. Az előző 
beszámolási időszakhoz képest 2.255,2 millió forint csökkenést jelent. A változás okai az 
elszámolt értékcsökkentésen kívül, hogy az év folyamán a megvalósult beruházások értéke 
2.160,0 forinttal növelte a KIFÜ által kezelt vagyon értékét, továbbá a KGR projektben 
létrejött eszközvagyon térítésmentesen átadásra került a Kincstár kezelésébe, összesen 4.860,0 
millió forint értékben. 
 
Egyéb információk 
A 2013. évben a KIFÜ: 

− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 
végzett, 

− megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházása nem volt,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt. 

 
12. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329398 
Honlap cím: www.kef.gov.hu 
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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   10 298,5 9 689,9 9 689,9 12 080,2 10 356,3 100,6% 85,7% 
ebből: személyi 

juttatás 
1 897,9 1 866,8 1 866,8 1 978,7 1 973,3 104,0% 99,7% 

Bevétel   2 688,2 1 706,2 1 706,2 2 671,2 2 672,6 99,4% 100,1% 

Támogatás   7 992,7 7 983,7 7 983,7 8 158,0 8 158,0 102,1% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  
830,4 – – 1 251,0 1 251,1 150,7% 100,0% 

Létszám (fő)    507 567 567 567 527 103,9% 92,9% 

 
 

millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

 9 689,9     1 706,2     7 983,7     1 866,8     567    

Módosítások jogcímenként *           

I. Országgyűlés hatáskörben                -                 -                          -                       -                             -   

II. Kormány hatáskörben  171,9     -       171,9     65,2     -      

1159/2013. (III. 28.) Korm. 
Határozat a 2013. évi 
kompenzációjának finanszírozásáról 

 52,9     -       52,9     41,7     -      

1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján a 2013. évi 
kompenzáció elszámolása - 
NGM/3932/36/2013. számú NGM 
levél 

-2,6     -      -2,6    -2,1     -      

Prémiumévesek foglalkoztatása 
2013. évben a 8/2005. (II. 8.) PM 
rendelet szerint 

 31,4     -       31,4     24,7     -      

1444/2013. (VII. 16.) Korm. 
határozat alapján - NGM-NFM-KEF 
átcsoportosítás (a minisztériumok 
működéséhez szükséges kiszolgáló 
tevékenység ellátása érdekében) 

 0,8     -       0,8     0,6     -  

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 
alapján - zárolás 

-111,0     -      -111,0     -       -      

1568/2013. (VIII. 21.) Korm. 
határozat alapján - a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosítás 

 200,0     -       200,0     -       -      

1617/2013. (IX. 5.) Korm. határozat 
alapján - KIM-KEF-NFM 
átcsoportosítás (a minisztérium 
működéséhez szükséges 
gépjárművek üzemeltetéséhez 
kapcsolódóan) 

 0,4     -       0,4     0,3     -      

III. Felügyeleti szervi hatáskörben  642,5     640,1     2,4     -    -      
Fejezeten belüli átcsoportosítás, 
NFM IG-KEF közötti átadás 

 2,4     -       2,4     -       -      
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(KÁT/4022-1/2013-NFM. 
iktatószámú döntés) - értéktár 
kialakítása 
Többletbevétel előirányzatosítás  640,1     640,1     -       -      -      

IV. Intézményi hatáskörben  1 575,9     1 575,9     -       46,7     -      
2012. évi maradvány igénybevétele  1 212,9     1 212,9     -       51,5     -      
 
2012. évi maradvány igénybevétele 
(KIM irattár - 1356/2013 (VI. 24.) 
Korm. határozat alapján) 

 38,1     38,1     -       -       -      

 
KÜM-NFM-KEF megállapodás, 
egyszeri jellegű előirányzat 
átcsoportosítás (KÜM épületek 
karbantartása) 

 
50,0    

 
50,0    

        

NGM-NFM közötti maradvány 
átcsoportosítás (taxikártya és 
gépkocsivezető illetmény emelése) 
NGM/3680-4/2013 

 2,0     2,0     -       0,5     -      

1356/2013. (VI. 24.)  Korm. 
határozat alapján - FAO iroda 
kialakítás 

 240,0     240,0     -       -       -      

EMMI-NFM-KEF megállapodás, 
gépkocsivezetők béremelése 

 3,6     3,6     -       2,8     -      

EMMI-NFM-KEF megállapodás, 
(ISZF/18528/2013-NFM) Báthory u. 
10. üzemeltetése 

 25,0     25,0     -       -       -      

BM OKF-NFM-KEF támogatási 
megállapodás (BM-13832-1/2013) 
Árvíz veszélyhelyzetre igényelt 
támogatás 

 4,2     4,2     -       1,7     -      

Zárolt álláshelyekhez kapcsolódó 
megtakarítások befizetései 

 -       -       -      -9,9     -      

2013. évi módosított előirányzat  12 080,2     3 922,2     8 158,0     1 978,7     567,0    

 
A KEF a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó önállóan működő, önálló 
gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.  
A KEF fontosabb feladatait meghatározó, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 
53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet) 3. §-
ában foglaltak alapján: 

− biztosítja a Miniszterelnökség, a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról 
szóló 2010. évi XLII. törvény 1. §-ában felsorolt minisztériumok – kivéve a 
Honvédelmi Minisztériumot, továbbá a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó 
külképviseleteket – működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében 
gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi 
működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek 
munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról – ide nem értve az 
informatikai-telekommunikációs eszközöket –, illetve az intézményi működéshez 
szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről, 

− az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződések keretei között – ingatlanok 
vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban –
ellátja a meghatározott feladatokhoz kapcsolódó vagyonelemekkel összefüggő 
vagyongazdálkodási feladatokat, 

− végzi a külön jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat, 
− ellátja a külön jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos 

végrehajtási feladatokat, 
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− külön jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás 
alapján a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó 
közbeszerzési eljárásokat bonyolít le a Miniszterelnökség fejezethez, valamint a 
Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az azok 
vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok, 
továbbá a Kormány közalapítványai, mint ajánlatkérők, illetve önként csatlakozók 
részére, 

− végzi a központosított közbeszerzés normatíva rendszerének meghatározásával, 
módosításával összefüggő előkészítő feladatokat, 

− végzi az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára 
biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat. 

 
Az előirányzatok alakulása 
A KEF költségvetése 9.689,9 millió forint kiadási főösszeggel került jóváhagyásra. Az eredeti 
előirányzat év végére 12.080,2 millió forintra nőtt, a teljesítés pedig 10.356,3 millió forint 
volt. 
 
Kormányzati hatáskörben történt módosítások a központi költségvetés céltartalékából: 

− 8/2005 (II. 8.) PM rendelet alapján a 2012. évi prémiumévek program szerinti 
kifizetés 31,4 millió forint, 

− bérkompenzáció 52,9 millió forint, 
− bérkompenzáció elszámolása -2,6 millió forint. 

Kormányzati hatáskörben történt módosítások: 
− a minisztériumok működéséhez szükséges kiszolgáló tevékenység ellátása 

érdekében 1,2 millió forint, 
− zárolással összefüggő csökkentés -111,0 millió forint, 
− RKI-ból átcsoportosítás 200,0 millió forint. 

Előirányzat-növekedés irányító szervi hatáskörben: 
− többletbevétel teljesítésével összefüggő előirányzat-módosítás 640,1 millió forint,  
− NFM-től értéktár kialakítására 2,4 millió forint. 

Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás összesen 1.575,9 millió forint összegben történt. 
 
Kiadások alakulása 
Az eredeti kiadási előirányzat 9.689,9 millió forint, a módosított előirányzat 12.080,2 millió 
forint, a teljesítés pedig 10.356,3 millió forint volt, a változások, eltérések okai az előzőekben 
említett szakmai feladatokban bekövetkezett változások voltak. Ez 85,7%-os szintnek felel 
meg. 
 
Személyi juttatások  
Az eredeti előirányzat 1.866,8 millió forint, a módosított előirányzat 1.978,7 millió forint volt. 
A 2013. évben kifizetett személyi juttatások összege 1.973,3 millió forint volt. A változást az 
elvonások és a többletfeladatokra kapott előirányzat-módosítások, továbbá bérkompenzáció, a 
Prémiumévesek költségei, minisztériumi gépkocsivezetők illetményemelései, valamint a 
zárolt álláshelyek utáni befizetési kötelezettségek okozták. 
A KEF-nél az engedélyezett létszám 567 fő volt, az átlagos statisztikai állományi létszám 
pedig 527 fő volt.  
 
Dologi kiadások  
Az eredeti előirányzat 6.672,4 millió forint, a módosított előirányzat 8.238,1 millió forint, a 
teljesítés pedig 7.088,4 millió forint volt. A dologi kiadások között legnagyobb tételt a 
4.403,0 millió forint különféle szolgáltatásokra fordított kiadás képviseli. A készletbeszerzés 
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(papír, irodaszer, üzemanyag, folyóirat, közlöny, toner, különféle kis értékű tárgyi eszközök) 
a dologi kiadások 9,4%-a volt. Takarékossági intézkedést eredményezett az új közüzemi 
szerződések megkötése.  
Az ÁFA kiadásokon belül a vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1.338,2 millió forint, 
míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 233,3 millió forint volt. 
 
Felhalmozási kiadások 
A beruházási kiadások eredeti előirányzata 448,5 millió forint, a módosított előirányzat 996,6 
millió forint, a teljesítés pedig 514,9 millió forint volt. A beruházási kiadások 548,1 millió 
forinttal emelkedtek az eredeti előirányzathoz képest, amelyet a megnövekedett ellátotti 
szolgáltatási igények eredményeztek. 
A felújítási kiadás eredeti előirányzata 150,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 365,2 
millió forint, a teljesítés pedig 289,2 millió forint, amely nagyrészt az épületek felújításaihoz 
kapcsolódott. 
 
Bevételek alakulása 
A bevételek eredeti előirányzata 1.706,2 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 
összesen 2.671,2 millió forint, a teljesítés pedig 2.672,6 millió forint volt. A 2013. évben 
640,1 millió forint többletbevétel előirányzatosítása történt meg. A többletbevétel döntő 
részben a központosított közbeszerzés díjbevételeiből teljesült. 
2013. évben a KEF-nek a felhalmozási bevétele gépjármű és ingatlan értékesítéséből 
származott. 
 
Követelések 
A vevőkkel, adósokkal szembeni követelés 2013. év végi záró egyenlege 224,5 millió forint. 
A korábbi évek tartozásának felülvizsgálata során megtörtént a követelések minősítése és az 
értékvesztések elszámolása. A késedelmesen fizetők felszólító levelet, az adósok az időszak 
végén egyenlegközlő levelet kapnak. Amennyiben a KEF ezek után sem jut hozzá jogos 
követeléséhez, jogi úton kísérli meg behajtani a kintlévőségeket, illetve, ahol erre lehetőség 
van, ott a KEF biztosítja a részletfizetési lehetőséget az adósok részére. 2013. évben a 2012. 
évet megelőző időszakra vonatkozólag a tartozásokból 37,7 millió forint folyt be. 
 
Előirányzat-maradvány 
A 2012. évi előirányzat-maradvány összesen 1.251,0 millió forint volt, amely a következő 
tételekből tevődik össze: 

- a személyi juttatások előirányzat-maradványa és a munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó a járulékköteles személyi juttatások fedezete, 

- a dologi és felhalmozási kiadások maradványa olyan megkötött szerződésekből, 
megrendelésekből keletkezett, amelyeknek pénzügyi teljesítése 2013. évre 
húzódott át. 

 
A 2013. évi előirányzat-maradvány összesen 1.725,4 millió forint. A dologi és felhalmozási 
kiadások maradványa olyan megkötött szerződésekből, megrendelésekből keletkezett, 
melyeknek pénzügyi teljesítése 2014. évre húzódik át. 
 
Vagyon 
A KEF 2013. évi mérlegének főösszege 37.380,0 millió forint volt, mely az előző évhez 
képest (40.944,2 millió forint) 8,7 %-os csökkenést jelent és főként az értékcsökkenésből 
adódott. 
 
Egyéb információk 
A KEF 
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− vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 
végzett, 

− megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházása nem volt,  
− alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
− költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt. 

 
14. cím Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 
 
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 303718 
Honlap címe: www.mfgi.hu 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 192,2 935,9 935,9 1 729,6 1 497,6 125,6% 86,6% 
ebből: személyi 

juttatás 
516,9 553,6 553,6 661,8 650,7 125,9% 98,3% 

Bevétel   837,6 313,6 313,6 776,1 668,4 79,8% 86,1% 

Támogatás   569,6 622,3 622,3 679,9 679,9 119,4% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  
53,9 0,0 0,0 273,6 263,4 488,7% 96,3% 

Létszám (fő)    136 165 165 165 163 119,9% 98,8% 

 
 
XVII. NFM fejezet, 14. 2. Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

     935,9        313,6          622,3        553,6          165    

Módosítások jogcímenként *           
I. Országgyűlés hatáskörben        -              -                  -               -                  -      

 -  
         

-      
               

-      
                   

-      
               

-      
                  

-      
II. Kormány hatáskörben          4,7            -                   4,7                5,7                      -      

1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat a 
2013. évi kompenzációjának 
finanszírozásáról 

        10,6           -              10,6              8,3                 -      

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 
alapján- zárolás 

-      2,6               -      -      2,6                       -                        -      

1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
alapján a 2013. évi kompenzáció 
elszámolása - NGM/3932/36/2013. számú 
NGM levél 

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

III. Felügyeleti szervi hatáskörben       102,9         50,0           52,9                 2,4                      -      
Fejezetek közötti, az Országos 
Tudományos Kutatási Alapprogram fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére, az MFGI 
részére vonatkozó előirányzat-
átcsoportosítás (1., 7. és 10. ütem) 

               
12,9    

               
-      

                
12,9    

              
2,4    

                  
-      
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Többletbevétel előirányzatosítás 
               

50,0    
            

50,0    
                   

-      
          

-      
                  

-      
Fejezeten belüli átcsoportosítás MFGI 
javára, fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
(Területfejlesztési célelőirányzat) 

               
40,0    

               
-      

                
40,0    

               
-      

                  
-      

IV. Intézményi hatáskörben 
            

686,1    
        

686,1    
                   

-      
        

100,1    
                  

-      

2012. évi maradvány igénybevétele 
             

273,6    
          

273,6    
              

-      
            

36,4    
                  

-      

TÉT pályázatok finanszírozása 
                 

2,6    
              

2,6    
                   

-      
               

-      
                  

-      

KEOP pályázatok finanszírozása 
          

27,8    
            

27,8    
                   

-      
               

-      
                  

-      
MBFH közreműködési megállapodás 
alapján 

             
200,8    

          
200,8    

                   
-      

            
96,4    

             
-      

Deviza számla forgalma 
               

17,5    
            

17,5    
                   

-      
               

-      
                  

-      

DORIS pályázat finanszírozása 
               

14,3    
            

14,3    
                   

-  
              

3,9    
                  

-      

Transenergy projekt finanszírozása 
               

79,5    
            

79,5    
                   

-      
              

0,8    
                  

-      

CGS Európa pályázat finanszírozása 
           

3,7    
              

3,7    
                   

-      
              

1,4    
                  

-      

NAMS pályázat finanszírozása 
                 

9,5    
              

9,5    
                   

-      
              

2,6    
                  

-      

PLASMON pályázat finanszírozása 
               

13,0    
            

13,0    
                   

-      
              

1,1 
                  

-      

Thermomap pályázat finanszírozása 
                 

9,6    
              

9,6    
                  

-      
              

4,8    
                  

-      

PANGEO pályázat finanszírozása 
                 

0,5    
              

0,5    
                   

-      
              

0,4    
                  

-      

SNAPSEE pályázat finanszírozása 
            

18,1    
            

18,1    
                   

-      
              

8,8 
                  

-      

STROM pályázat finanszírozása 
               

13,3    
            

13,3    
                   

-      
              

0,6    
                  

-      

Előirányzat átcsoportosítása 
                   

-      
               

-      
                   

-      
-          

57,8    
                  

-      

OTKA PD101683 pályázat finanszírozása 
                 

2,3    
              

2,3    
                  

-      
              

0,7    
                  

-      

2013. évi módosított előirányzat 
                 

1 729,6   
             

1 049,7    
                    

679,9    
                

661,8    
                      

165    
 
Az MFGI 2012. április 1. napon alakult a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézetbe (ELGI) történő beolvadása révén a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatalról szóló 267/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 267/2006.  
(XII. 20.) Korm. rendelet) módosításával.  
 
Az MFGI Alapító Okirata értelmében szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkező 
költségvetési szerv. Az üzemeltetéséhez kapcsolódó előirányzatait az MBFH költségvetése 
tartalmazza. Az MBFH-t a nemzeti fejlesztési miniszter jelölte ki az MFGI gazdálkodási 
feladatainak ellátására. A kijelölés alapján az MBFH és az MFGI között létrejött, az irányító 
szerv által jóváhagyott munkamegosztási megállapodás szerint az MFGI gazdálkodásával, 
könyvvezetésével, adatszolgáltatásával, valamint a működtetésével, üzemeltetésével és 
vagyongazdálkodásával kapcsolatos feladatait az MBFH látja el. 
 
Az MFGI vezetésében és szervezetében a 2013. évben változás nem történt. 
 

2454



Az Alapító Okiratban felsorolt feladatok megvalósítása a 2013. évi feladatterv végrehajtása 
során megvalósult. Ennek szervezeti és finanszírozási feltételeit az MFGI kialakította. 
 
Az MFGI az MBFH-val együttműködve, a Nemzeti Energia Stratégiához kapcsolódó 
Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv kidolgozásához az 
energetikai ásványi nyersanyagok hazai potenciáljának felmérését követően elkészítette a 
fémes és nem fémes nyersanyagok tekintetében ugyanezt a munkát, ami megalapozza a hazai 
ásványvagyon stratégia létrehozását, kialakítását. 
 
Az MFGI a Nemzeti Alkalmazkodási Központ keretében elkészítette a Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégia második változatának társadalmilag egyeztetett változatát az 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai államtitkárságának megbízásából. Elindult továbbá 
a Nemzeti Alkalmazkodási és Térinformatikai Rendszer (NATÉR) megvalósítása a Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus segítségével. 
 
Kiírásra kerültek a geotermikus és a szénhidrogén- kutatási, bányászati koncessziós 
pályázatok, amelyek sikerrel zárultak, és az MFGI folytatta tovább a koncesszióra alkalmas 
területek lehatárolását és az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokat. 
 
Az alapkutatási eredmények elismert nemzetközi folyóiratokban jelentek meg. 
 
Az előirányzatok alakulása 
A Kvtv. az MFGI 2013. évi kiadási előirányzatát 935,9 millió forintban határozta meg, 
amelynek finanszírozását 66,5%-ban költségvetési támogatás, 33,5%-ban működési bevétel 
biztosította. 
 
A 2013. évi tervezett bevételek (313,6 millió forint) és támogatás (622,3 millió forint) 
biztosították az MFGI feladatellátását, illetve működését, az engedélyezett létszám, valamint a 
jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 
 
Kiadások 
Az MFGI feladatainak ellátására biztosított 2013. évi kiadási előirányzat 1.729,6 millió 
forintra módosult év közben, amely 739,7 millió forint növekedést jelent a Kvtv.-ben 
jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest.  
 
Az MFGI eredeti kiadási előirányzatát a kormányzati hatáskörű módosítások 4,7 millió 
forinttal, az irányító szervi hatáskörű módosítások 102,9 millió forinttal, az intézményi 
hatáskörű módosítások 686,1 millió forinttal (melyből az előző évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 273,6 millió forint volt) növelték.  
 
A 2013. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek 
hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következők 
voltak: 

• kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások:  
- a bérkompenzáció támogatásával 10,6 millió forint összegben,  
- a bérkompenzáció elszámolása során -3,3 millió forint összegben, 
- a zárolás alapján -2,6 millió forint összegben módosult. 

• Irányítószervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások:  
- az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (a továbbiakban: OTKA) 

pályázatokhoz kapcsolódóan 12,9 millió forint összegben, 
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- a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel összegével 50,0 millió forint 
összegben, 

- fejezeten belüli átcsoportosítás keretében, fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
(Területfejlesztési célelőirányzat) 40,0 millió forint összegben. 

• Intézményi hatáskörben történt előirányzat-módosítások: 
- pályázatokhoz kapcsolódóan 211,7 millió forint összegben, 
- az MBFH-val kötött együttműködési megállapodás alapján befolyt bevételből 

200,8 millió forint összegben, 
- a 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 273,6 millió forint összegben. 

 
Az MFGI-nél a gazdálkodás racionalizálása érdekében tett 2013. évi intézkedések:  

- létszám, személyi juttatások: a munkavállalók térítéses szakmai konferencián való 
részvételét lehetőség szerint ingyenes vagy szponzorált konferenciákon való 
részvétellel pótolta; a külföldi tanulmányutak, kiküldetések számát minimálisra 
korlátozta az MFGI; valamint a 2013. évben nyelvi képzést nem indított. 

- informatika és kommunikáció: a papírfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében 
előtérbe került az iratok szkenneléssel való továbbítása; a nyomtatók karbantartási 
költségeinek csökkentése érdekében a lokális nyomtatás helyett a hálózatos nyomtatást 
preferálja az MFGI. 

- egyéb: a pénzügyi fegyelem erősítésének keretében az MFGI törekedett arra, hogy 
átutalásaik a fizetési határidőn belül történjenek, a rendelkezésre állási díj (Kincstár) 
és a késedelmi kamat fizetési kötelezettség elkerülése érdekében.  

 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások 2013. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 
108,2 millió forinttal, 661,8 millió forintra emelkedett év közben. A személyi juttatások 
módosításának forrását az OTKA támogatás, a pályázati tevékenység, az MBFH-val kötött 
együttműködési megállapodás alapján befolyt bevétel, a 2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele, valamint a központi költségvetés céltartaléka biztosította. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzat kormányzati hatáskörű módosítását a 
bérkompenzációval összefüggő támogatás-átcsoportosítás (8,3 millió forint) és a 
bérkompenzáció elszámolásával összefüggő támogatás-átcsoportosítás (-2,6 millió forint) 
indokolta. Irányító szervi hatáskörben módosult az előirányzat az OTKA támogatás 
összegével (összesen 2,4 millió forint, ebből K105245 OTKA 1,1 millió forint, K106197 
OTKA 0,8 millió forint, NN79943 OTKA 0,1 millió forint, PD101683 OTKA 0,4 millió 
forint). Intézményi hatáskörben a 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásával (36,4 
millió forint), a pályázati tevékenységhez kapcsolódóan (25,1 millió forint), a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás összegével (-57,8 millió forint) és az MBFH-val kötött 
együttműködési megállapodás alapján (96,4 millió forint) módosult az előirányzat. 
 
A személyi juttatások a módosított előirányzat 98,3 %-ában teljesültek. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az MFGI 2013. évben 
is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. 
 
A 2013. évi költségvetésben az MFGI engedélyezett létszáma 165 főben került 
meghatározásra. Az MFGI munkajogi nyitó létszáma 172 fő, a 2013. évben összesen 12 fő 
közalkalmazottnak szűnt meg a jogviszonya és 12 fő új közalkalmazott került felvételre. 
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Üres betöltetlen álláshely nincs. A személyi juttatás előirányzatának felhasználása a 
létszámváltozásnak megfelelően alakult. 
 
Dologi kiadások 
A dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata az eredeti 238,3 millió forint előirányzathoz 
képest 430,2 millió forinttal emelkedett, így a 2013. évi módosított dologi kiadások 
előirányzat 668,5 millió forint volt.  
 
A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzatának kormányzati hatáskörű módosítását 
a zárolással kapcsolatos intézkedések indokolták (-2,6 millió forint), az irányító szervi 
hatáskörű módosítást a tervezettet meghaladó intézményi többletbevétel előirányzatosítása 
(50,0 millió forint) és az OTKA támogatás (összesen 8,5 millió forint) indokolta. Intézményi 
hatáskörben módosult az előirányzat a 2012. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 
(115,2 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegével (90,5 millió 
forint), a pályázati tevékenység kiadásai érdekében (90,0 millió forint) és az MBFH-val kötött 
együttműködési megállapodás alapján (78,7 millió forint). 

 
A dologi és egyéb folyó kiadások a 2013. évben a módosított előirányzat 73,2 %-ában 
teljesültek. 
A dologi kiadások előirányzat nem tartalmazta az MFGI vagyonkezelésében lévő ingatlanok 
üzemeltetési költségeit, az MFGI üzemeltetési feladatait ugyanis az MBFH látja el. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
Az MFGI 2013. évi költségvetése egyéb működési célú eredeti kiadási előirányzatot nem 
tartalmazott.  
 
Az egyéb működési célú kiadások 2013. évi előirányzata módosításra került irányító szervi 
hatáskörben fejezeten belüli átcsoportosítás keretében, fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
(Területfejlesztési célelőirányzat) 40,0 millió forint összegben, valamint intézményi 
hatáskörben 52,0 millió forint összegben. 
 
Az előirányzatokat a pályázati tevékenységekhez kapcsolódó visszafizetésekre (jellemzően az 
NFÜ által megelőlegezett összegek), illetve a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
7,3 millió forint összegű maradvány visszafizetésére képezte az MFGI. Az előirányzatosított 
összeg a 2013. év folyamán teljes egészében kifizetésre került. 
 
Felhalmozási kiadások 
Az MFGI 2013. évi eredeti előirányzatai felhalmozási kiadást nem tartalmaztak. Intézményi 
beruházási kiadásokra év közben 136,9 millió forint, az egyéb felhalmozási kiadásokra 2,8 
millió forint előirányzat került átcsoportosításra, a következők szerint: 

- az irányító szervi hatáskörű módosítást az intézményi beruházási kiadások esetében az 
OTKA támogatás összege (összesen 1,3 millió forint) indokolta, 

- intézményi hatáskörben módosult az egyéb felhalmozási kiadásokra 2012. évi 
előirányzat-maradvány felhasználásával (2,8 millió forint), az intézményi beruházási 
kiadások pedig a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összegével (40,9 millió 
forint), a pályázati tevékenység kiadásai érdekében (11,7 millió forint) és a 2012. évi 
előirányzat-maradvány felhasználásával (83,0 millió forint). 

 
Az MFGI-nek a 2013. évben felújítási kiadása nem volt. A beruházási kiadások teljesítése 
összesen 98,9 millió forint volt. Az MFGI szoftverekre és licencekre 14,5 millió forintot, 
ingatlanhoz kapcsolódó hálózat építésére 4,9 millió forintot, gépekre és műszerekre 79,5 
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millió forintot fordított, melyek nem tartoztak a Kormány 1036/2012. (II. 21.) számú 
határozatának hatálya (beszerzési tilalom) alá. 
 
A 2013. év során nem teljesített beruházási kiadások előirányzat is kötelezettségvállalással 
terhelt, a teljesítés a 2014. év első negyedévére húzódott át. 
 
Bevételek alakulása 
Az MFGI költségvetési támogatása az eredeti 622,3 millió forint előirányzathoz képest 57,6 
millió forinttal, 679,9 millió forintra nőtt év közben az alábbiak szerint: 

- kormányzati hatáskörben 7,3 millió forinttal növekedett a 2013. évi bérkompenzációk 
elszámolása alapján, és a zárolás végrehajtása érdekében 2,6 millió forint elvonásra 
került,  

- irányító szervi hatáskörben az OTKA program keretén belül elnyert pályázatok 
alapján kapott támogatás 12,9 millió forint összegben, a fejezeten belüli 
átcsoportosítás 40,0 millió forint összegben növelte az előirányzatot. 

A 2013. évi költségvetési támogatás az eredeti előirányzat 100 %-ában teljesült. 
 
A 2013. évi tervezett költségvetési bevételek biztosították az MFGI 2013. évi kötelező 
feladatainak ellátását és működését.. 
 
Az MFGI 2013. évi költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 313,6 millió forint összegű 
előirányzathoz képest 736,1 millió forinttal, 1.049,7 millió forintra módosult év közben - 
melyből az előző évek előirányzat-maradványa 273,6 millió forintot tett ki – a következők 
szerint: 

- kormányzati hatáskörben az irányító szerv az év közben befolyt intézményi működési 
többletbevételből felhasználásra engedélyezett 50,0 millió forintot, mely többlet az 
előző évi (vevő) szerződések késedelmes teljesülése okán, a vízrajzi feladatok 
ellátásáról szóló 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet szerinti feladatok (vízföldtani 
naplók), illetve a 2013. évben megjelent bányászati koncessziókkal szorosan 
összefüggő adatszolgáltatások alapján keletkezett, 

- irányító szervi hatáskörben növekedett az előirányzat az MBFH-val kötött 2012. évi 
szakmai együttműködési megállapodás alapján 190,8 millió forinttal, a 2013. évi 
szakmai együttműködési megállapodás szerint 10,0 millió forinttal, a pályázati 
tevékenységgel összefüggésben 211,7 millió forinttal, az előző évi jóváhagyott 
előirányzat-maradvány 273,6 millió forintos összegével. 
 

Az intézményi működési bevételek előirányzata az eredeti 77,9 millió forint összegű 
erőirányzatról év végére 127,9 millió forintra növekedett. A változást a tervezettet meghaladó 
bevételek okozták. A teljesítés 10,1 millió forinttal haladta meg a felhasználásra engedélyezett 
előirányzatot.  
 
A támogatásértékű bevételek eredeti előirányzata tartalmazza a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 
rendelet 6.§ (4) bekezdése, valamint az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia 
természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról 
szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti közreműködés 2013. évi költségeinek 
fedezetét. Ezen feladatok hatékony megoldására az MBFH és az MFGI közreműködési 
megállapodásban rögzítette az elvégzendő közreműködési feladatokat, illetve meghatározta 
azok végrehajtásának kereteit, módját, felelőseit, az eredmények összefoglalási és átadási 
módját, valamint költségigényét. A feladat ellátásához szükséges forrás alapján 
támogatásértékű bevételként került átvételre az MBFH-tól. 
A támogatásértékű bevételek előirányzata év közben 240,6 millió forinttal 476,3 millió 
forintra növekedett. A változásból 43,8 millió forint pályázati tevékenységhez kapcsolódó 
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bevétel, 190,8 millió forint az MBFH és az MFGI között létrejött 2012. évi szakmai 
együttműködési megállapodás alapján 2012. második félévében felmerült, áthúzódó 
feladatokhoz kapcsolódó bevétel, 10,0 millió forint pedig a 2013. évi szakmai együttműködési 
megállapodásból származó bevétel.  
A támogatásértékű bevételek a módosított előirányzat 75,5 %-ában teljesültek, melynek oka, 
hogy a tárgyévi szakmai együttműködési megállapodások alapján várt bevételből 117,9 millió 
forint teljesítése – év közben felmerült egyéb szakmai többletfeladatok ellátása miatt – 2014-
ben várható. 
 
Előirányzat-maradvány alakulása 
Az MFGI-nél a 2012. évben keletkezett felhasználható összes előirányzat-maradvány 273,6 
millió forint volt, amely összegből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 266,3 millió 
forint (ebből korábbi évek maradványa 4,7 millió forint, a pályázati tevékenységekhez 
kapcsolódó maradvány összesen 42,6 millió forint), szabad maradvány 7,3 millió forint volt.  
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt 2012. évi maradványról az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. 
határozat döntött, mely alapján a 7,3 millió forint szabad maradvány fejezeten belül 
átcsoportosításra került (a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése) fejezeti kezelésű 
előirányzat javára). 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradványból személyi juttatásokra 36,4 millió forintot, 
munkaadókat terhelő járulékokra 22,5 millió forintot, dologi és dologi jellegű kiadásokra 
115,1 millió forintot, beruházásra 83,0 millió forintot, támogatásértékű kiadásokra 3,2 millió 
forintot, előző évi maradvány-átadásra 3,8 millió forintot fordított az MFGI. 
 
A 2013. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, meghiúsult kötelezettségvállalás összege 2,3 
millió forint volt, amelyet az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján az MFGI fejezeten 
belül csoportosított át a KKK részére. 
 
A 2013. évben az összes előirányzat-maradvány 124,3 millió forint volt az MFGI-nél, amely 
összegből kötelezettségvállalással terhelt 114,1 millió forint, szabad maradvány 10,2 millió 
forint volt.  
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege az alábbi tételeket tartalmazza:  

- tárgyévben kifizetett személyi juttatások áthúzódó levonási része 5,5 millió forint 
összegben, illetve a 2013. év végén kifizetett személyi juttatásokat terhelő, államot 
illető adók és járulékok 2,8 millió forint összegben,  

- a 2013. évi igazolt szállítói teljesítések alapján megküldött számlák, melyek kifizetése 
a 2013. évi költségvetés terhére 2014. év elején esedékes 6,6 millió forint összegben, 

- pályázati maradványok (OTKA, TÉT, STORM, EGS) 23,2 millió forint összegben,  
- megrendelés alapján szakmai, laboranyagok beszerzésére vállalt 

kötelezettségvállalások (2014. I. negyedévben fog megvalósulni) 0,5 millió forint 
összegben,  

- szerződés alapján a földtani szakmúzeum belső terének karbantartására, fénymásoló és 
szakmai műszer karbantartására 4,6 millió forint összegben,  

- minőség-ellenőrzés, geofizikai szakmai mérés, szakértés fedezetére 32,8 millió forint 
összegben,  

- vezetékes, mobiltelefon beszélgetés, internet díj fedezetére szerződés szerint 0,3 millió 
forint összegben,  

- a geofizikai feladatok magas színvonalú elvégzésére nagyértékű szakmai műszer, 
szoftver beszerzés fedezetére szerződés szerint 37,8 millió forint összegben.  

 
Vagyoni helyzet  
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A vagyonállomány tárgyévi nyitó értéke bruttó 2.443,9 millió forint volt, év végére a záró 
állomány értéke bruttó 2.436,9 millió forinton realizálódott.  
Az állomány bruttó értéke 98,9 millió forinttal növekedett, melyből az immateriális javak 
(vagyoni értékű jogok és szoftverek) beszerzése 14,5 millió forintot, ingatlanhoz kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok (hálózat építése) 4,8 millió forintot, gépek, berendezések és 
felszerelések (jellemzően szeizmikus, geofizikai és egyéb szakmai műszerek, gépek) 
beszerzése 79,5 millió forintot tett ki. 
A befektetett eszközök állománya az év folyamán bruttó 105,9 millió forinttal csökkent, 
melyből 8,1 millió forint a még folyamatban lévő, nem aktivált beruházások értéke. Selejtezés 
miatt az immateriális javak 27,0 millió forinttal, a gépek, berendezések és felszerelések 68,9 
millió forinttal, a járművek értéke 0,5 millió forinttal csökkent. Az immateriális javak 
állománya bruttó 1,2 millió forinttal csökkent. 
A leselejtezett, illetve fel nem lelt eszközök nettó állományi értéke 7.000 forint volt. 
A terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 1.835,3 millió forint volt. 
 
Követelésállomány alakulása 
Tárgyidőszak elején a nyitó vevőkövetelés állomány 41,0 millió forint volt. Év közben 
összesen 311,6 millió forint összegű vevőszámla került kibocsátásra. A vevőkövetelés 
pénzügyi teljesítése 342,1 millió forint volt. Záró vevőkövetelés állománya 31,6 millió forint, 
melyből az EU tagországgal szembeni záró vevőkövetelés összege 1,1 millió forint, a 360 
napon túli lejáratú vevőkövetelések összege 14,7 millió forint volt. 
Az elszámolt értékvesztés év végén összesen 9,3 millió forint, ebből elszámolt értékvesztés 
nyitó értéke 30,7 millió forint, tárgyévben elszámolt értékvesztés összege 0,5 millió forint, 
tárgyévben visszaírt értékvesztés összege 21,9 millió forint volt. Tárgyévben behajthatatlan 
követelésként kivezetett állomány összege 0,4 millió forint volt. A követelésekkel kapcsolatos 
fizetési felszólítás rendszeresen postázásra került.  
Egyéb rövidlejáratú kölcsönkövetelés nyitó összege 2,5 millió forint, záró értéke 2,0 millió 
forint.  
 
Egyéb információk 
Az MFGI  

- vállalkozási tevékenységet és szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem 
végzett, 

- megvalósítandó, kiemelt állami nagyberuházása nem volt,  
- alapítványt, közalapítványt, közhasznú társaságot nem támogatott,  
- költségvetésből kiszervezésre került tevékenysége nem volt. 

 
 

20. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (XVII. fejezet fejezeti kezelésű előirányzatainak 
(20. cím) 2013. évi éves elemi költségvetési beszámolója (1091 szektor) 82 db fejezeti 
kezelésű előirányzat könyvviteli mérlegének, pénzforgalmi jelentésének, előirányzat-
maradvány kimutatásának és a kiegészítő melléklet számszaki tábláinak adatait, 
valamint a jelen szöveges kiegészítéseket tartalmazza. A tárgyévi 1091 szektor 
beszámoló Előző évi adataiban olyan fejezeti kezelésű előirányzatok adatai is 
szerepelnek, melyekre tárgyévi beszámoló nem készült, de előző évi záró adattal 
rendelkeztek.  
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A fejezet a számviteli politikájában rögzített döntésének megfelelően nem csak szektor 
szintű beszámolót készített, hanem minden fejezeti kezelésű előirányzatról 
összeállításra került a beszámoló számszaki része. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok befektetett eszközökkel nem rendelkeznek. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok könyvviteli mérlegének főösszege 88.138,4 millió 
forint. A mérlegfőösszeg az előző évhez (91.899,2 millió forint) kis mértékben 
csökkent. 
 
Az NFM fejezeti kezelésű előirányzatok könyvvizsgálatát jogszabály nem teszi 
kötelezővé, illetve független könyvvizsgáló megbízását nem tiltja. A fejezet független 
könyvvizsgáló megbízásáról döntött. A könyvvizsgálat a fejezeti kezelésű 
előirányzatok 2012. évi éves elemi költségvetési beszámolóját megbízható és valós 
képet adónak minősítette.  
 
 
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesítő táblázatai  

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 232 973,2 199 076,4 202 976,4 293 922,8 219 620,7 94,3 74,7

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 33,9 0,0 0,0

Folyó bevétel 7 689,4 1 870,9 1 870,9 5 320,7 5 256,8 68,4 98,8

Támogatás 196 819,7 197 205,5 201 105,5 207 308,6 207 308,6 105,3 100,0

Előirányzat-maradvány 71 057,7 0,0 0,0 81 293,5 55 171,0 77,6 67,9

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Összesen Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 
(engedélyezett)

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 199 076,4 1 870,9 197 205,5 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Országgyűlés hatáskörben 3 900,0 0,0 3 900,0 0,0 0,0
- Korm. hatáskörben 17 027,2 0,0 17 027,2 0,0 0,0
- Előirányzat-maradvány 81 293,5 81 293,5 0,0 0,0 0,0
- Többletbevétel 5 530,5 3 449,8 2 080,7 0,0 0,0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -8 915,0 0,0 -8 915,0 0,0 0,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3 989,8 0,0 -3 989,8 0,0 0,0
- Egyéb módosítások 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013. évi módosított előirányzat 293 922,8 86 614,2 207 308,6 0,0 0,0  
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működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− saját intézmény (...db) 1 081,6 0,9 1 080,7

− más fejezet intézménye 5 026,5 0,0 5 026,5

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 618,4 0,0 618,4

− alapítvány 2 638,9 0,0 2 638,9

− közalapítvány 156,4 156,4 0,0

− nonprofit társaság 3 532,8 1 183,5 2 349,3

− gazdasági társaság 180 265,7 6 130,0 174 135,7

− önkormányzat/vagy intézménye 602,0 0,0 602,0

− elkülönített állami pénzalap 100,0 0,0 100,0

− társadalombiztosítási költségvetési szerv 0,0 0,0 0,0

− magánszemély 13 555,3 0,0 13 555,3

− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 797,5 483,8 313,7

− egyéb (megjelölve) 2 990,8 0,0 2 990,8

− egyéb (maradvány befizetés) 8 254,8 707,9 7 546,9
Összes kifizetés 219 620,7 8 662,5 210 958,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 

A fejezeti kezelésű előirányzatok:  

– az eredeti kiadási előirányzata 199.076,4 millió forint, a módosított előirányzat 293.922,8 
millió forint, a teljesített összes kiadása 219.620,7 millió forint. 
–  a működési bevételek eredeti előirányzata 1.870,9  millió forint, a módosított előirányzata 
5.320,7 millió forint, a teljesített összes bevétel 5.256,8 millió forint. 
– a támogatások eredeti előirányzata 197.205,5 millió forint, mely összességében 10.103,1 
millió forinttal – ebből 3.900 millió forint törvénnyel módosított, az UD rendszer működtetése 
és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzatnál – módosult, így a teljesítés 207.308,6 
millió forint. A támogatás fejezeti szintű levezetését külön táblázatban mutatjuk be. 
– az előirányzat maradvány módosított előirányzata 81.293,5 millió forint, melyből 55.171,0 
millió forint felhasználása törtét meg.   
 
20.31.2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 
 

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 3 707,2 310,0 310,0 412,2 399,2 10,8 96,8

Támogatás 3 810,0 310,0 310,0 309,4 309,4 8,1 100,0

Előirányzat-maradvány 102,8 102,8 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 310,0 310,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 102,8 102,8
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -0,6 -0,6
2013. évi módosított előirányzat 412,2 102,8 309,4 0,0  
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működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− nonprofit társaság 236,4 236,4

− gazdasági társaság 162,8 162,8
Összes kifizetés 399,2 0,0 399,2

Megnevezés KiadásbólKiadás

 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 310,0 millió forint 
volt, melyet csökkentett a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetésére az NFM 
Igazgatásba átcsoportosított 0,6 millió forint. A 2012. évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 102,8 millió forint volt. 
 
A forrásból részben a Győr keleti iparterület megközelítését biztosító út építtetése 
történt, amely 2012 decemberében forgalomba helyezésre került, a végszámlák 
kifizetésére és egyes utómunkálatokra azonban 2013. évben került sor (162,8 millió 
forint). 
 
Az előirányzat terhére került sor az 5. sz. főút 93+051 km szelvényben körforgalmi 
csomópont megvalósítására is. 
A csomópont ideiglenes forgalomba helyezése 2013. decemberben megtörtént, a 
végleges forgalomba helyezés a közvilágítással kapcsolatos feladatok maradéktalan 
elvégzésével valósul meg. A projektre teljesített kiadás 236,4 millió forint volt. 
 
A kiadások 399,2 millió forint összegben teljesültek, 13,0 millió forint maradvány 
keletkezése mellett. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt . 
 
20.31.3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 
 

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 3 202,9 1 572,0 1 572,0 3 772,0 2 696,3 84,2 71,5

Bevétel 365,3 540,6 540,6 148,0 100,0

Támogatás 4 500,0 1 572,0 1 572,0 1 568,9 1 568,9 34,9 100,0

Előirányzat-maradvány 1 662,5 1 662,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 572,0 1 572,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 662,5 1 662,5
- Többletbevétel 540,6 540,6
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,1 -3,1
2013. évi módosított előirányzat 3 772,0 2 203,1 1 568,9 0,0  
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működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 2 696,3 2 696,3
Összes kifizetés 2 696,3 0,0 2 696,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.572,0 millió 
forint volt, melyet csökkentett a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetésére az NFM 
Igazgatásba átcsoportosított 3,1 millió forint. A 2012. évi maradvány 1.662,5 millió 
forint volt. 
A felhasználható forrásokat növelte az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján 
átcsoportosításra került 441,4 millió forint a 3-as számú főút Bagi csomópontjának 
átépítésére. A 2012. évi támogatási szerződésből fel nem használt összeg 99,2 millió 
forint visszautalása bevételként növelte a rendelkezésre álló összeget.  
 
A maradványok felhasználása keretében 365,3 millió forint az M7 autópálya 
Becsehely- Letenye között korábban forgalomba helyezett szakaszán, egy 
területszerzéssel kapcsolatos kártalanítás bíróság által megítélt összegének 
kiegyenlítésére került felhasználásra. 
 
A közútfejlesztési projektekre kötött 2012. évi (maradvány terhére finanszírozott) és 
2013. évi támogatási szerződésekből az alábbi projektek emelendők ki: 

• A 2012 decemberében ideiglenesen forgalomba helyezett új Vásárosnaményi 
Tisza-híd kivitelezésének befejező munkálatai, a régi híd elbontása (552,4 
millió forint). 

• Kétvölgy Felsőszölnök közötti út kivitelezése (910,2 millió forint). 
• M43 autópálya 3,0 – 9,7 km szelvény közötti I. szakaszára KÖZOP-ból el nem 

számolható végszámla (130,6 millió forint). 
• Az M0 Északi szektor kivitelezése kapcsán elvégzésre került Budakalász, 

József Attila utcai forgalombiztonsági beavatkozás első munkarészére, a még 
elszámolható tételek kifizetésére került sor (29,4 millió forint). 

• A ROP forrásból megvalósuló, kivitelezés alatt álló Csepeli gerincút Halásztelki 
ág eredeti forrásból nem finanszírozható költsége (73,9 millió forint). 

 
A korábbi években forgalomba helyezett projektek befejező tevékenysége területén a 
költségek jelentős részét a jótállási időszakban elvégzett mérnöki feladatok, a még le 
nem zárt, sok esetben bírósági eljárás során megítélt, területszerzéssel kapcsolatos 
többletkártalanítások (legjelentősebb az M0 Keleti szektor 3. sz. főút és M3 autópálya 
közötti szakaszán: 300,4 millió forint), a vagyonátadásokhoz nélkülözhetetlen 
feladatok elvégzése (kiegészítő lehatárolási tervek, földhivatali eljárási, ügyvédi díjak) 
és az ideiglenes forgalomba helyezési engedélyek meghosszabbításai teszik ki. 
 
A korábbi években átadott autópálya szakaszokat (M0 Keleti és Észak szektor, M6, 
M7, M70, M3, M30, M35, ideértve a koncessziós és PPP-s konstrukcióban 
megvalósult M5, M6 és M60 autópálya valamennyi projektjét) érintően az előzőekben 
részletezett feladatokra még mindig jelentős kifizetések történtek. 
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A 2013. évi szerződés alapján jelentős összeg kifizetése húzódik át 2014-re. A 
maradvány összege 1.075,6 millió forint volt.  
A maradványból 974,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 100,7 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
20.31.6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 
 

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 1 911,8 5 814,0 5 814,0 8 668,8 3 740,9 195,7 43,2

Bevétel 26,6 26,6 0,0 100,0

Támogatás 2 980,1 5 814,0 5 814,0 5 532,1 5 532,1 185,6 100,0

Előirányzat-maradvány 1 911,8 3 110,1 3 051,5 159,6 98,1

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 5 814,0 5 814,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -270,3 -270,3
- Előirányzat-maradvány 3 110,1 3 110,1
- Többletbevétel 26,6 26,6
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -11,6 -11,6
2013. évi módosított előirányzat 8 668,8 3 136,7 5 532,1 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 3 740,7 3 740,7
egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra) 0,2 0,2

Összes kifizetés 3 740,9 0,0 3 740,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5.814,0 millió 
forint volt. Az előirányzatot csökkentette a túlzott hiány eljárás megszüntetése 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013 (V.13) Korm. határozat alapján 
zárolt, majd később elvont 270,3 millió forint, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték 
megfizetésére átcsoportosított 11,6 millió forint. Emiatt a támogatási szerződés is 
módosításra került. Az előirányzatot növelte az előző évi maradványok átcsoportosított 
összege (3.110,1 millió forint). 
 
2013. évben tovább folytatódtak és párhuzamosan zajlottak a 2011-ben megkezdett 
feladatok, a 2012-ben megkötött szerződés keretében közbeszerzés eredményeként 
megkötött kivitelezési szerződések munkálatai, valamint megkezdődtek a 2013. 
júniusban aláírt szerződés projektlistájában meghatározott hídfelújítási munkálatok, 
amelyek tartalmazták a felújítandó hidak felszerkezetének gyártását és gyártóművi 
korrózióvédelmét. A helyszíni munkálatok is megkezdődtek három projekt esetében. 
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A 2011. évi feladatok lezárására 2013. februárban átutalásra került 130,0 millió forint. 
Ebből az összegből került kiegyenlítésre a 2012. év végén megvalósult Komáromi 
Barátság Duna-híd korrózió elleni bevonata felújítási és a budapesti Déli Összekötő 
Vasúti Duna-híd pillérjavítási munkáinak végszámlái.  
A 2012. évi feladatokat tartalmazó, 2.980,1 millió forint összegű támogatási 
szerződésből a MÁV Zrt.-nek 2.921,5 millió forint került átutalásra. Decemberben a 
MÁV Zrt. a fel nem használt 26,4 millió forintot visszautalta, amely 
többletbevételként jelentkezett. 
 
A 2012. évben megkötött szerződések közül csak a Vác-Drégelypalánk vasútvonalon  
kezdődtek meg a munkák 2012. évben. A többi munka 2013-ban ütemterv szerint 
haladt. A nyári rendkívül csapadékos időjárás és árvíz miatt két szerződés – a Tiszaugi 
Tisza-híd mázolása és a Déli Összekötő Vasúti  Duna-híd pillérek víz alatti felújítása – 
esetében kellett a határidőt módosítani október 31., illetve november 30-ára. 
 
A hídfelújítási, mázolási és a 2012. évben elmaradt tervezési munkák egyetlen 
kivétellel - Déli Összekötő Duna-híd pillérek víz alatti felújítás – 100 %-ban 
elkészültek. A 2012. évi Támogatási szerződés 2013. évben szakmailag és pénzügyileg 
is lezárult. 
 
A MÁV Zrt.-vel a 2013. évi feladatokra megkötött támogatási szerződés keretében az 
első részlet novemberben került átutalásra. A szerződés terhére 2013. évben 689,1 
millió forint kifizetés valósult meg. A fennmaradó rész felhasználására várhatóan 
2014. első félévében, a munkák előrehaladásával összhangban kerül sor. 
 
Az előirányzat maradványa 4.927,9 millió forint, melyből kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 4.901,5 millió forint, 26,3 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
20.31.7 Akadálymentesítés a közlekedésben 
 

2012. évi 
tény

2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat

2013. évi tény 5/1 5/4

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

Kiadás 0,3 71,5 71,5 23 833,3 100,0

Előirányzat-maradvány 0,3 71,5 71,5 23 833,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 71,5 71,5
2013. évi módosított előirányzat 71,5 71,5 0,0 0,0  
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működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 63,4 63,4

− egyéb (maradvány befizetés) 8,1 8,1
Összes kifizetés 71,5 0,0 71,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett, a korábbi években keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok 
egy részének felhasználásáról szóló Kormányhatározatok (1632/2013 (IX. 10.) és 
1641/2013. (IX. 11.) Korm. határozat) alapján 71,5 millió forintból 8,1 millió forint 
fejezeten belül a Magán és egyéb jogi személyek fejezeti kezelésű előirányzatra,  63,4 
millió forint pedig az Emberi Erőforrások Minisztérium részére került 
átcsoportosításra. 
 
 
 
 
 
20.31.9 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése  
 

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 3 110,8 935,2 918,2 29,5 98,2

Bevétel 918,2 17,0 17,0 1,9 100,0

Előirányzat-maradvány 3 110,8 918,2 918,2 29,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 918,2 918,2
- Többletbevétel 17,0 17,0
2013. évi módosított előirányzat 935,2 935,2 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 918,2 918,2
Összes kifizetés 918,2 0,0 918,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett, a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 918,2 
millió forint volt. 
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Az egyes projektek tervezett céljait jórészt sikerült megvalósítani. Ezzel együtt a 
beszámoló készítése után a támogatott NIF Zrt.-nek 17,0 millió forint visszafizetési 
kötelezettsége keletkezett, ennek megfelelően a módosított bevételi előirányzat 17,0 
millió forint, ami 2013. év végén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt 
képezett. 
 
A rendelkezésre álló támogatásból a legjelentősebb forrásfelhasználást az új 
Vásárosnaményi Tisza-híd (514,0 millió forint), a székesfehérvári zajárnyékoló falak 
kivitelezése (173,5 millió forint) és az M43 autópálya Szeged– Makó közötti II. 
szakaszán egy európai uniós forrásból nem elszámolható végszámla kiegyenlítése 
(74,3 millió forint) jelentette. 
 

20.31.10 Vasúthálózat fejlesztése 
 

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 2,7 266,8 0,0 0,0

Előirányzat-maradvány 2,7 266,8 0,0 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 266,8 266,8
2013. évi módosított előirányzat 266,8 266,8 0,0 0,0  
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett. A 
2012. évi előirányzat-maradvány összege 266,8 millió forint volt.  

Ez a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetből fejezetek közötti, többször módosított 
előirányzat-átadási megállapodás alapján vasútfejlesztési projektek területszerzési 
kiadásaira előre biztosított, de fel nem használt támogatási összeg maradványa, melyet 
visszafizetési kötelezettség terhel a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet részére. 
 
20.31.11 M60 autópálya Pécs-Szentdénes közötti szakasz előkészítési 
munkálatainak teljes befejezése  
 

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 28,1 18,7 18,7 66,5 100,0

Bevétel 18,7

Előirányzat-maradvány 28,1 18,7 18,7 66,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 18,7 18,7
2013. évi módosított előirányzat 18,7 18,7 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− egyéb (maradvány saját fejkezre) 18,7 18,7
Összes kifizetés 18,7 0,0 18,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett, a 18,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
fejezeten belül a Magán és egyéb jogi személyek fejezeti kezelésű előirányzatra került 
átcsoportosításra. 
 
 
 
 
 
 
20.32.1 A közösségi közlekedés összehangolása  
 

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 588,0 466,5 466,5 754,1 671,0 114,1 89,0

Bevétel 21,2 63,7 63,7 300,5 100,0

Támogatás 511,5 466,5 466,5 465,6 465,6 91,0 100,0

Előirányzat-maradvány 190,2 224,8 224,8 118,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 466,5 466,5
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 224,8 224,8
- Többletbevétel 63,7 63,7
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -0,9 -0,9
2013. évi módosított előirányzat 754,1 288,5 465,6 0,0  
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működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 31,3 31,3

− nonprofit társaság 562,4 562,4

− önkormányzat/vagy intézménye 16,2 16,2

− magánszemély 8,9 8,9

− egyéb (maradvány befizetés) 52,2 52,2
Összes kifizetés 671,0 562,4 108,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 466,5 millió forint, a 2012. évi 
maradvány összege 190,2 millió forint.  
 
Az előirányzat zömében azt – a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
(KTI) Személyközlekedési Igazgatóság keretében működő – intézményrendszert 
(regionális közlekedésszervező irodák) finanszírozta (350,0 millió forint), amely a 
közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelésével, működtetésével kapcsolatos 
kormányzati feladatok ellátását segíti. A szerződés pénzügyi lezárására 2014. évben 
kerül sor; a szerződéses összegből 276,4 millió forint került felhasználásra.  
 
Ezen túlmenően az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény (Sztv.) végrehajtása, valamint a közösségi közlekedés szervezésével 
kapcsolatos – a Széll Kálmán terv prioritásait is figyelembe vevő – szakmai döntések 
előkészítésére is fedezetet nyújtott. A feladatok zöme a KTI-ben e célokra létrehozott 
szervezeti egységek, a KTI Stratégiai Projekt Igazgatóság és a Közlekedési 
Módszertani Központ szakmai tevékenysége eredményeként valósult meg. A 
szerződés pénzügyi lezárására 2014. évben kerül sor, a 87,8 millió forint tervezett 
támogatásból 56,6 millió forint került felhasználásra.  
 
Az előirányzat fennmaradó részét a személyszállítási közszolgáltatások 
működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó – az Sztv. alkalmazásával, az 
akadálymentes közlekedés fejlesztésével kapcsolatos – egyéb szakmai feladatok 
kötötték le. E szerződések zömének teljesítése megtörtént, egy részük pénzügyi 
lezárására 2014. I. félévében kerül sor.  
 
Szintén ezen előirányzat terhére történik a közlekedés akadálymentesítésével 
kapcsolatos feladatok finanszírozása, amelynek keretében szabályozási javaslatok és 
hozzáférhetőséget javító alkalmazások előkészítése valósul meg.  
 
A korábbi évek maradványainak felhasználását is figyelembe véve, az előirányzaton 
összesen 671,0 millió forint pénzügyi teljesítés történt, az előirányzat -maradványának 
összege 83,1 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 82,9 millió 
forint.  
 
20.32.3 UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok 
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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 3 900,0 6 724,7 3 554,2 52,9

ebből:  személyi juttatás 33,9

Támogatás 3 900,0 6 724,7 6 724,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Országgyűlés hatáskörben 3 900,0 3 900,0
- Korm. hatáskörben 4 000,0 4 000,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -1 175,3 -1 175,3
2013. évi módosított előirányzat 6 724,7 0,0 6 724,7 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 3 554,2 3 554,2
Összes kifizetés 3 554,2 3 554,2 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. Az 1343/2013. (VI. 17.) Korm. határozat új előirányzatként biztosította 
év közben a megtett úttal arányos újdíj-szedési (UD) rendszer kezdeti kiadásainak 
fedezetét 4.000,0 millió forint összegben, amelyet a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. 
törvény 3.900,0 millió forint összeggel növelt meg. Kiadási megtakarításokból eredően 
átcsoportosításra került az előirányzatról 1.100,0 millió forint, illetve feladatellátáshoz 
kapcsolódóan 75,3 millió forint. 
 
A megtett úttal arányos útdíj-szedés 2013. július 1-én indult el. Az útdíj-szedés 
üzemeltetésére jogszabály alapján a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ, 
jogelődje az Állami Autópálya Kezelő Zrt.) került kijelölésre. A NÚSZ jogszabályi 
kijelölés alapján – a KKK-val kötött szolgáltatási szerződés keretében – látja el a 
díjszedői, ellenőrzés-támogatási feladatot és az egyetemes útdíjszolgáltatói 
tevékenységet. 
 
A NÚSZ útdíjszedői és ellenőrzés-támogatási tevékenysége kapcsán végzi az 
adatgyűjtést 74 fix ellenőrzési keresztmetszeten és három műszakos munkarendben 45 
mobil járművel, majd ezt követően vizuális ellenőrzéssel vizsgálja felül a vélelmezett 
jogosulatlan úthasználókról készült képeket és adja át bírságolási eljárásra a 
díjellenőrzési hatóság (Rendőrség) irányába. 
 
A NÚSZ az egyetemes útdíjszolgáltatói tevékenysége kapcsán a viszonylati jegy 
értékesítésére viszonteladói hálózatot működtet, továbbá a fedélzeti eszközt használó 
úthasználók vonatkozásában bevallási közreműködői hálózatot tart fent. Az 
ügyfélkiszolgálás tekintetében 19 ügyfélszolgálatot tart fenn és 24 órás telefonos 
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ügyfélszolgálatot működtet, továbbá a beérkező panaszos levelek megválaszolására 
ügyfél-levelezési csoport áll rendelkezésre. 
 
Az előirányzat nyújtott továbbá fedezetet (átcsoportosítással) az állami (különösen) a 
megrendelői, támogatói, szakértői) feladatok menedzselésére kijelölt KKK, valamint 
az útdíjszedő és az útdíjszolgáltatók tevékenységének felügyeletével megbízott NKH 
év közben jelentkező többletfeladataira, amelyet kapacitásbővítéssel tudtak ellátni. 
Ezen tevékenységek ellátására a fejezeten belüli két intézménnyel megállapodás jött 
létre forrás átcsoportosítására vonatkozóan. 
 
Az előirányzat kiadási teljesítése 3.554,2 millió forint, a maradvány összege 3.170,5 
millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3149,2 millió 
forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 21,3 millió forint. 
 
20.32.5 TEN-T projektek 
 

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 5 003,2 2 008,6 2 008,6 5 396,1 3 828,1 76,5 70,9

Bevétel 858,3 195,9 195,9 195,9 132,0 15,4 67,4

Támogatás 1 165,9 1 812,7 1 812,7 1 031,4 1 031,4 88,5 100,0

Előirányzat-maradvány 4 063,6 4 168,8 3 568,2 87,8 85,6

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2 008,6 195,9 1 812,7
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -781,3 -781,3
- Előirányzat-maradvány 4 168,8 4 168,8
2013. évi módosított előirányzat 5 396,1 4 364,7 1 031,4 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− saját intézmény (…db) 7,9 0,9 7,0

− nonprofit társaság 557,0 2,4 554,6

− gazdasági társaság 1 558,2 39,5 1 518,7

− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 0,1 0,1

− egyéb (maradvány befizetés) 1 704,9 704,9 1 000,0
Összes kifizetés 3 828,1 747,8 3 080,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A TEN-T támogatással megvalósuló feladatok terén közúti, vasúti és hajózási 
projektek előkészítése történik. 2013. évben 7 db nyilvántartott projekt volt, amelyek 
számos részprojektből tevődtek össze. A projektek költsége jellemzően 2-8 millió euró 
között mozog, aminek döntő többsége 50%-os EU támogatással valósul meg. 2013. 
évben három hajózási projekt TEN-T Végrehajtó Ügynökséghez megküldött végső 
elszámolása után megkapott összeg visszautalásra került a XCII. Fejezet Uniós 
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támogatások utólagos megtérülése előirányzatra. Egy vasúti projekt Unióhoz 
megküldött részelszámolása alapján megküldött összeg is befizetésre került ugyanerre 
az előirányzatra. 
 
Két vasúti és egy közúti projekt pénzügyi teljesítése zárult le 2013. év folyamán. Egy 
vasúti projekt pénzügyi zárása 2014. évre húzódott át.  
Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 2.008,6 millió forint, támogatási 
előirányzata 1.812,7 millió forint, bevételi előirányzata 195,9 millió forint volt. Év 
közben az előirányzatot növelte a korábbi években keletkezett 4.168,8 millió forint 
összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 
 
A TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással 
terhelt, de meghiúsult maradványa egy részének felhasználásáról szóló 1166/2013. 
(III. 28) Kormányhatározat alapján 1.000,0 millió forint maradvány átcsoportosításra 
került a XLIII. Fejezet javára, „Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések” jogcímre. 
A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1259/2013 (V.13) Korm. határozat szerint a sorról további 704,9 millió forint 
maradvány került befizetésre és az előirányzatot terhelte még 781,3 millió forint 
támogatáscsökkentés. 
  
2013. évben az előirányzat terhére történt kifizetések: 
 
Projekt Kifizetés (millió forint) 
Biatorbágy-Tata 2007 432,2 
Bp.-Miskolc-Nyíregyháza 2007 70,0 
Székesfehérvár-Boba  68,3 
EasyWay II 2009 1.356,0 
22. számú prioritás vasúti tengely tan. 86,8 
IRIS Europe 3 109,9 
Maradvány-befizetés  
(1166/2013 és 1259/2013 Korm. hat.) 1.704,9 
Összesen 3.828,1 
 
Az előirányzaton 195,9 millió forint bevételi előirányzatból 132,0 millió forint 
teljesült. A bevétel forrása a különböző projektekre – az adott EU bizottsági 
határozatokban meghatározottak szerint – megküldött előlegek felhasználása volt. A 
bevétel tervezettnél alacsonyabb teljesítése az esedékes kifizetések alacsonyabb 
összegéből adódott. 
 
Az előirányzat a folyamatban és tervezési fázisban lévő projektek vártnál lassabb 
előrehaladása, előkészítése miatt 1.504.1 millió forint maradvánnyal zárt, amely 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20.32.6 Belvízi hajózási alapprogram  
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2012. évi 
tény

2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat

2013. évi tény 5/1 5/4

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

Kiadás 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 100,0 50,0

Támogatás 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0

Előirányzat-maradvány 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,1 0,1
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 0,1 0,1
- Többletbevétel 0,0
2013. évi módosított előirányzat 0,2 0,1 0,1 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− egyéb (maradvány befizetés) 0,1 0,1
Összes kifizetés 0,1 0,0 0,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A „Belvízi hajózási alapprogram” létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi 
XLII. törvény írja elő, részletesen a belvízi hajózási alapprogram működtetésének 
részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet szabályozza. A fejezeti 
kezelésű előirányzat célja a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított 
súlyos zavara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések 
rendezéséhez szükséges finanszírozási forrás biztosítása.  
 
A 2013. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzat 0,1 millió forint volt. A 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegével növelten a módosított 
kiadási előirányzat 0,2 millió forint. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
kötelezettségvállalás nem történt. 
 
A 0,1 millió forint összegű, 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradvány fejezeten belül a 1632/2013.(IX.10.) Kormányhatározat alapján 
átcsoportosításra került a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű 
előirányzatra. 
 
A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,1 millió forint. 
 
20.32.8 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések 
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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 50,0 50,0 50,0 98,1 65,5 131,0 66,8

Bevétel 11,2 11,2 100,0

Támogatás 87,0 50,0 50,0 49,9 49,9 57,4 100,0

Előirányzat-maradvány 37,0 37,0 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 50,0 50,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 37,0 37,0
- Többletbevétel 11,2 11,2
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -0,1 -0,1
2013. évi módosított előirányzat 98,1 48,2 49,9 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 54,3 54,3
egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzatra) 11,2 11,2

Összes kifizetés 65,5 0,0 65,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
Az 1041/2011. (III. 9.) Kormányhatározat 3. pontja értelmében, a Győr-keleti 
iparterület körüljárását biztosító közút építése beruházáshoz kapcsolódó Natura 2000 
kompenzációs intézkedéseket a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-nek (KAEG Zrt.) 
szükséges megvalósítani. 

Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 50,0 millió forint 
volt, melyet csökkentett a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetésére átcsoportosított 
0,1 millió forint. A 2012. évben elvégzett feladatok folytatására 2013. júliusban 
további támogatási szerződés került megkötésre a KAEG Zrt.-vel 49,9 millió forint 
támogatási összegről.  
 
Az előirányzat kiadási teljesítése 65,5 millió forint, a maradvány összege 32,6 millió 
forint, mely kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20.32.10 A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló 
útépítési projektek  
 

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 387,0 0,0 0,0

Támogatás 387,0 387,0 0,0 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 387,0 387,0
2013. évi módosított előirányzat 387,0 0,0 387,0 0,0  
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési 
projektek finanszírozása érdekében az Uniós fejlesztések és a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1639/2013. (IX. 
11.) Korm. határozat hozta létre az előirányzatot 387,0 millió forint 
átcsoportosításával. Az előirányzaton kifizetés nem történt, így 387,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
 
20.32.11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 
 

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 1 861,6 1 861,6 1 954,7 1 318,8 67,5

Bevétel 1 500,0 1 500,0 1 873,1 1 873,1 100,0

Támogatás 361,6 361,6 81,6 81,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 861,6 1 500,0 361,6
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 373,1 373,1
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -280,0 -280,0
- Egyéb módosítások 0,0
2013. évi módosított előirányzat 1 954,7 1 873,1 81,6 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− saját intézmény (1 db) 900,0 900,0

− nonprofit társaság 416,4 416,4

− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 2,4 2,4
Összes kifizetés 1 318,8 0,0 1 318,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti bevételi előirányzata 1.500,0 millió forint, támogatási 
előirányzata 361,6 millió forint, kiadási előirányzata 1.861,6 millió forint volt. A 
bevételi előirányzaton 373,1 millió forintos többletbevétel keletkezett (a 
vizsgáztatások számának megemelkedése következtében). A KKK részére történő 
280,0 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás következtében a módosított 
támogatási előirányzat 81,6 millió. A módosított kiadási előirányzat 1.954,7 millió 
forint, míg a bevételi 1.873,1 millió forint volt. 
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Az előirányzat felhasználásának szabályozása a közúti közlekedésbiztonság egyes 
állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok 
felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezésein 
alapul. Tárcaközi egyeztetést követően, a közlekedésért felelős miniszter, valamint a 
belügyminiszter által jóváhagyott „Közlekedésbiztonsági Akcióprogram” keretében 
meghatározott célkitűzések és feladatok szerint került sor a források felhasználására. A 
NFM a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 
szóló 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló 
23/2013. (VI. 18.) NFM utasítás határozta meg a befizetett bevételek – a közlekedési 
hatóság járműműszaki tevékenységével összefüggő hatósági díj 8,5 %-át jelentő 
összeg – Intézkedési Tervben meghatározott feladatok szerinti megosztását. 
A 2010-2013-as évekre szóló Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2013. évi 
végrehajtására kiadott NFM Intézkedési Tervben rögzített feladatok végrehajtása 
érdekében egyrészt támogatási (340,0 millió forint), másrészt vállalkozási 
szerződéseket (260,0 millió forint) kötött a tárca a KTI Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft-vel (továbbiakban: KTI Nonprofit Kft.). A hivatkozott NFM 
rendelkezések alapján 2013. évben az NKH-nak közlekedésbiztonsági feladatok 
elvégzésére 900,0 millió forint átutalása történt meg. 
Az e-Call témájú ’HeERO’ projekthez való kapcsolódás előkészítésére, valamint a 
közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások végrehajtására 280,0 millió 
forint támogatási összeg átadása történt az NFM fejezeten belül a KKK részére. 
Továbbá támogatási forrásból kellett biztosítani a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény 73.§ (2) bekezdése értelmében a közlekedési szakképesítésekért 
felelős miniszternek az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében meghatározott 
feladatokat is. A rendelkezésre álló összegből 2013. évben 76,4 millió forint 
támogatási szerződés keretében kifizetésre került a feladatot végrehajtó, megvalósító 
KTI Nonprofit Kft. részére. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi maradványa kötelezettségvállalással terhelt. 
Az összege 635,9 millió forint, amelyből 373,1 millió forint az NKH-t illete meg, 
260,0 millió forint a KTI Nonprofit Kft. vállalkozási szerződéseinek, míg 2,1 millió 
forint a Kincstárnak fizetendő tranzakciós díj fedezete, illetve 0,7 millió forint egyéb 
kötelezettség. 
 
20. 32. 12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 
 

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 175,0 175,0 230,6 150,9 65,4

Bevétel 175,0 175,0 193,8 193,8 100,0

Támogatás 36,8 36,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 175,0 175,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 18,8 18,8
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 36,8 36,8
2013. évi módosított előirányzat 230,6 193,8 36,8 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− saját intézmény (…db) 0,6 0,6

− nonprofit társaság 59,6 59,6

− gazdasági társaság 4,4 4,4

− önkormányzat/vagy intézménye 1,3 1,3

− egyéb (zárolás) 85,0 85,0
Összes kifizetés 150,9 0,0 150,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 175,0 millió forint 
volt. A közhatalmi bevételi előirányzaton 18,8 millió forint többletbevétel keletkezett, 
továbbá a fejezeten belül az NFM szakmai programok 2012. évi intézményi 
maradványából 36,8 millió forint átcsoportosítása történt meg. A módosított kiadási 
előirányzat 230,6 millió forint, míg a bevételi 193,8 millió forint volt. 
 
Az előirányzat felhasználására a közúti járművek forgalomba-helyezésével és 
forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá 
a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet alapján került sor. 
 
A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és 
koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012 (X. 31.) 
NFM rendelet 2. §-a értelmében 129,7 millió forint összegben az NFM támogatási 
szerződést kötött a KTI-vel a „Közúti Közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi 
feladatok” ellátására, valamint a „Gépjárművek komplex címkézésére és a hivatali 
személygépkocsi-használat elszámolásának környezetvédelmi szempontú 
átalakítására” vonatkozó feladatra. Továbbá 14 szerződés megkötésére került sor 14,5 
millió forint összegben és 0,6 millió forint összegben egyéb kifizetés történt (többek 
között tranzakciós illeték megtérítése NFM Igazgatás részére). 
 
Az év során e fejezeti kezelésű előirányzatból a túlzott hiány eljárás megszüntetése 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 
alapján 85,0 millió forint befizetésre került a központi költségvetésbe. Az összes 
megkötött szerződésre 2013. évben 65,9 millió forint kifizetés történt. A 2013. évi 
maradvány összege 79,6 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány 0,8 millió forint, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 78,8 millió 
forint. Ezen összeg kifizetése 2014. évre áthúzódik. 
 
20.32.13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai 
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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 72,5 73,2 58,0 80,0 79,2

Támogatás 58,0 15,2 15,2 26,2 100,0

Előirányzat-maradvány 72,5 58,0 58,0 80,0 100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

%-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 58,0 58,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 15,2 15,2
2013. évi módosított előirányzat 73,2 58,0 15,2 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− nonprofit társaság 58,0 58,0
Összes kifizetés 58,0 0,0 58,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2012. évi 
maradvány 58,0 millió forint volt és 2013. évben fejezeten belül az NFM szakmai 
programok 2012. évi intézményi maradványából 15,2 millió forint átcsoportosítása 
történt meg. A módosított kiadási előirányzat 73,2 millió forint volt. 

A fő közlekedési létesítmények stratégai zajvédelmi intézkedési terveinek elkészítése 
az EU tagállamok feladata. 

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 
és annak végrehajtását szabályozó 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet teljes körűen 
rögzíti a stratégiai zajtérképekre és az azok alapján elkészítendő intézkedési tervekre 
vonatkozó követelményeket.  
Az évente 3 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagyforgalmú 
közutakra és a 30 ezer szerelvénynél többet áteresztő nagyforgalmú vasútvonal 
szakaszokra 2012-2013. években elkészült stratégiai zajtérképek alapján zajvédelmi 
intézkedési terveket kell készíteni. 

Az előirányzat terhére az NFM, a KTI Nonprofit Kft. -vel kötött támogatási szerződést 
„stratégiai intézkedési tervek műszaki előkészítése” tárgyban. A támogatás 
felhasználásával készül el 2014. május 31-re:  
• Zajvédelmi intézkedési tervek módszertanának kidolgozása, 
• Informatikai kommunikációs felület kialakítása a zajvédelmi intézkedési tervek 

elkészítéséhez. 
2013. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrásból a 2012. évi 
maradvány kifizetése megtörtént, a 2013. évi maradványa 15,2 millió forint, mely 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 
 
20.32.14 Útpénztár  
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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 18 503,0 112,2 112,2 0,6 100,0

Bevétel 3,0 0,4 0,4 13,3 100,0

Előirányzat-maradvány 18 503,0 111,8 111,8 0,6 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 111,8 111,8
- Többletbevétel 0,4 0,4
2013. évi módosított előirányzat 112,2 112,2 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 14,9 14,9

− egyéb (maradvány befizetés) 97,3 3,0 94,3
Összes kifizetés 112,2 3,0 109,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2011. évi 
maradványként visszahagyott Útpénztár előirányzatból 2013. első félévében a 
folyamatban lévő ROP tervezésekhez, valamint a rendkívüli időjárás által okozott 
rézsűcsúszások helyreállításának tervezéséhez kapcsolódó kifizetések és tervezői 
művezetési díjak teljesültek 14,9 millió forint összegben. 
 
A második félévben az 1632/2013 (IX. 10.) és az 1765/2013. (X. 25) 
kormányhatározatok, valamit a végrehajtásukról intézkedő NGM levelek alapján a 
2012. év végén kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a meghiúsult 
kötelezettségvállalás miatt 2013. június 30-án kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradvány 7,5 millió forint, illetve 89,8 millió forint összegben 
átvezetésre került a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése és az Országos 
közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés előirányzatokra. Így a kiadási 
teljesítés év végére 112,2 millió forintot tett ki. 
 
Az előirányzaton 0,4 millió forint – kötbér illetve költségtérítés jellegű – bevétel 
keletkezett. 2013. év végén az előirányzatnak maradványa nem volt.  
 
 
20.32.15 Ferihegyi út meghosszabbítása 
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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 630,0 0,0

Támogatás 630,0 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. A támogatásból a Ferihegyi út Bélatelepi úttal való összekötése valósul 
meg mintegy 1,5 km hosszban. A támogatási szerződés Budapest XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzatával 2012. decemberben került megkötésre. A 2012. évi 
költségvetési törvényben jóváhagyott 900,0 millió forint támogatási összegből az 
1428/2012.(X. 8.) Korm. határozat rendelkezése szerint 270,0 millió forint 
csökkentésre került, így a támogatási összeg 630 millió forintra módosult. A támogatás 
teljes összege a szerződés megkötésekor került kifizetésre. A szerződés szerinti 
feladatok megvalósításának végső határideje 2013. október 15. volt, amely időpont a 
2013. évben történt szerződésmódosítás alapján 2014. április 30-ra módosult. Ezzel 
együtt a záró elszámolás benyújtásának eredeti határideje 2013. december 15-ről 2014. 
május 31-re tolódott ki.  
 
20.32.17 Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése 
 

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 150,0 0,0

Támogatás 150,0 0,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. Az 1377/2012. (IX. 17.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból a Velencei-tó körüli kerékpárút megvalósításához 
150,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el. 
 
A támogatási szerződés a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanáccsal 2012. decemberben került megkötésre. A támogatás teljes 
összege a szerződés megkötésekor került kifizetésre.  
 
A szerződés szerinti feladatok megvalósításának végső határideje 2013. december 31. 
volt, amely időpont a 2013. évben történt szerződésmódosítás alapján 2014. április 30-
ra módosult. Ezzel együtt a záró elszámolás benyújtásának eredeti határideje 2014. 
március 1-ről 2014. május 31-re tolódott ki. A támogatott a 2013. év során szakmailag 
teljesített feladatokról még nem nyújtotta be a záró elszámolást. 
 
20.32.18  A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 
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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 1 064,7 43,7 0,0 0,0

Előirányzat-maradvány 1 064,7 43,7 0,0 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 43,7 43,7
2013. évi módosított előirányzat 43,7 43,7 0,0 0,0  
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2012. évi 
maradvány 43,7 millió forint volt, amely egyben kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az előirányzat felhasználásának szabályozása a közúti közlekedésbiztonság egyes 
állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok 
felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezésein 
alapul.  
 
A 2013. évi – előző évről áthúzódó – kötelezettségvállalással terhelt maradvány 43,7 
millió forint, a folyamatban levő, de időben elhúzódó bírósági eljárás miatt áll fenn, 
ezért kifizetés nem történt. 
 
20.32.25 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása 
 

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 95,0 0,0 0,0

Támogatás 95,0 95,0 100,0

%-banmillió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 95,0 95,0
2013. évi módosított előirányzat 95,0 0,0 95,0 0,0  
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. A Kormány az 1989/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött a 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy XXI. századi elvárásoknak 
megfelelő repülőmúzeum és légiközlekedési látogatóközpont létrehozásáról és 95,0 
millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a Miniszterelnökség fejezet, 
Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. Az előirányzat felhasználására 
2013. december 31-én támogatási szerződés jött létre a Légiközlekedési Kulturális 
Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.  
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Az előirányzatból 2013. évben nem történt kifizetés, így 95,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
 
20.33.1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
 

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 16 272,5 13 470,8 13 470,8 28 165,3 15 426,5 94,8 54,8

Bevétel 58,4 8,5 8,5 14,6 100,0

Támogatás 13 120,0 13 470,8 13 470,8 13 470,8 13 470,8 102,7 100,0

Előirányzat-maradvány 11 142,6 14 686,0 8 259,7 74,1 56,2

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 13 470,8 13 470,8
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 14 686,0 14 686,0
- Többletbevétel 8,5 8,5
2013. évi módosított előirányzat 28 165,3 14 694,5 13 470,8 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 14 239,8 14 239,8

− egyéb (Kincstári számlavezetési díj,) 19,7 19,7

− egyéb (maradvány befizetés, zárolás) 1 167,0 1 167,0
Összes kifizetés 15 426,5 0,0 15 426,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 13.470,8 millió forint. A 
2012. évi előirányzat-maradvány 14.686,0 millió forint összegével és a 8,5 millió 
forint többletbevétellel a módosított előirányzat összege 28.165,3 millió forint. Az 
előirányzatot érintően – a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) számú Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében – maradvány terhére 1.167,0 millió forint került befizetésre. 
Az előirányzat 2013. évi előirányzat-maradványa 12.738,8 millió forint. 
 
A Beruházás ösztönzési célelőirányzat (továbbiakban BC) terhére a legalább tíz millió 
euró elszámolható költségű beruházásokhoz – a Kormány egyedi döntése alapján – 
közvetlen, vissza nem térítendő támogatás nyújtható. 
 
A működőtőke-befektetések ösztönzése, illetve a munkahelyteremtés a Kormány 
kiemelt stratégiai célja. A Kormány a Nemzeti Együttműködés Programjában és az Új 
Széchenyi Tervben jelölte meg azokat a fejlesztéspolitikai célokat, kitörési pontokat és 
gazdaságfejlesztési prioritásokat, amelyek mentén Magyarország új 
gazdaságpolitikáját ki kívánja építeni. A Nemzeti Együttműködés Programja 
kimondja, hogy tíz év alatt egymillió új munkahelyet kell megteremteni. A 
nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi Kormánydöntés alapján történő 
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támogatásának további célja, hogy a környező országokkal versenyképes támogatási 
konstrukció kínálásával elősegítse a nagyberuházási projekteknek a Magyarországon 
történő megvalósulását. 
 
A 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet szól a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető 
regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat 
felhasználásának szabályairól. Egyedi beruházási támogatás csak induló beruházáshoz 
adható. A beruházás elszámolható költségeként befektetett eszközalapú vagy személyi 
jellegű ráfordítás fogadható el. Beruházási támogatás a Korm. rendeletben 
meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen megvalósuló 
beruházáshoz nyújtható, de a támogatás meghatározásakor előnyt élveznek az alábbi 
iparágakban és gazdasági területen megvalósuló beruházások: biotechnológiai ipar, 
egészségipar, elektronikai ipar, élelmiszeripar, gépipar, gyógyszeripar, információ és 
telekommunikációs technológia ipar, járműipar, környezetvédelmi ipar, kutatás-
fejlesztési célú beruházás, logisztika, megújuló-energia-ipar, regionális szolgáltató 
központok létesítése vagy bővítése, turizmust fejlesztő tevékenység, védelmi ipar. 
 
Az előirányzat esetében 2013. évben tizennégy darab új támogatási szerződés került 
megkötésre, összesen 20.783,2 millió forint keretösszeggel.  
 
Az előirányzat terhére 2013. évben az egyedi kormánydöntésű rendszer keretében 
kedvezményezett gazdasági társaságok részére történt támogatás nyújtása, továbbá a 
közreműködői feladatok ellátására történt forrásbiztosítás. 
 
A pénzügyileg nem teljesült nyitó kötelezettségvállalás állománya 2013. január 1-jén 
36.882,5 millió forint volt, amely a korábbi években vállalt, de még le nem hívott 
kötelezettségvállalásokat jelenti. A módosított kiadási előirányzat terhére 2013. évben 
15.426,5 millió forint támogatás kifizetése történt.  
 
A BC 2013. évi előirányzat-maradványa 12.738,8 millió forint, amelyből 11.848,2 
millió forint támogatási szerződések általi kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 
890,6 millió forint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 150. § i.) pontja szerint kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzat-maradványnak tekintendő. 
 
Az előirányzat terhére összesen 29.001,8 millió forint az éven túli (2014-2019) 
kötelezettségvállalás összege, melynek évek szerinti megoszlása a következő: 2014. év 
19.334,6 millió forint, 2015. év 6.443,6 millió forint, 2016. év 2.058,8 millió forint, 
2017. év 745,3 millió forint, 2018. év 292,1 millió forint, 2019. év 127,4 millió forint.  
 
20.33.2 Turisztikai Célelőirányzat 
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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 14 108,7 12 498,6 12 498,6 14 518,9 13 281,1 94,1 91,5

Bevétel 119,0 374,5 374,5 314,7 100,0

Támogatás 12 145,5 12 498,6 12 498,6 13 970,6 13 970,6 115,0 100,0

Előirányzat-maradvány 1 894,0 173,8 60,6 3,2 34,9

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 12 498,6 12 498,6
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 934,6 934,6
- Előirányzat-maradvány 173,8 173,8
- Többletbevétel 374,5 374,5
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 537,4 537,4
2013. évi módosított előirányzat 14 518,9 548,3 13 970,6 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet intézménye 11,3 11,3

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 10,1 10,1

− alapítvány 5,0 5,0

− nonprofit társaság 194,8 194,8

− gazdasági társaság 12 757,0 2 310,0 10 447,0

− önkormányzat/vagy intézménye 31,2 31,2

− elkülönített állami pénzalap 100,0 100,0

− egyéb (maradvány befizetés, zárolás, rendk bef.) 171,7 171,7

Összes kifizetés 13 281,1 2 310,0 10 971,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Turisztikai Célelőirányzat (továbbiakban: TC) a Kormány által jóváhagyott 
turizmuspolitika megvalósításának fontos eszköze, amely a Kormány által jóváhagyott 
turizmus-fejlesztési stratégia megvalósításának elősegítését szolgálja.  
 
Az előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 12.498,6 millió forint, a 
2012. évi előirányzat-maradvány 173,8 millió forint volt. 
 
A 2013. évi eredeti előirányzat esetében az alábbi módosítások történtek: 
- a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő 

átcsoportosításról szóló 1042/2013. (II. 1.) Kormányhatározatával 1,2 milliárd 
forintot biztosított a Magyar Turizmus Zrt. hatékony marketing tevékenységére. Az 
1412/2013. (VII. 3.) Korm. határozat az 1,2 milliárd forint felhasználási jogcímét 
módosította és „Magyarország turisztikai attrakcióinak népszerűsítését elősegítő 
hatékony marketingkommunikációs tevékenységének, valamint belföldön 
megvalósuló nemzetközi és országos hatókörű, turisztikai vonzerővel bíró 
rendezvények támogatására” lehetett a forrást felhasználni,  
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- a Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő 
átcsoportosításról szóló 1564/2013. (VIII. 16.) Korm. határozatban 80,0 millió 
forintot biztosított az „Itthon vagy Magyarország, szeretlek” program 
támogatására, 

- a túlzott hiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat szerint az NFM-et érintő zárolási 
kötelezettségből a TC-t 2013. évben 345,4 millió forint támogatás–zárolás, majd 
csökkentés és 171,3 millió forint befizetési kötelezettség is terhelte. 

- a 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café 
Budapest) bel- és külföldi marketingfeladatainak ellátása céljából a Magyar 
Turizmus Zrt. számára történő 200,0 millió forint biztosításáról a Kormány 
1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozatban döntött, melynek forrása a 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX.10.) Korm. határozat alapján került 
biztosításra,  

- Az NFM Igazgatás Szakmai Programokról összesen 359,5 millió forint került 
átcsoportosításra,  

- Előirányzat-átcsoportosítás történt a Területfejlesztési célelőirányzatból (összesen 
202,9 millió forint) 

- Fejezeten belüli átcsoportosítás történt a kincstári tranzakciós illeték fizetési 
kötelezettség teljesítésére (25,0 millió forint),  

- A többletbevételek összege 374,5 millió forint. 
  
A rendelkezésre álló TC forrás terhére az alábbi szakmai feladatokra kötöttünk 
szerződéseket:: 
− A Formula-1 Világbajnokság 2013. évi Magyar Nagydíja rendezői jogdíjának, 

közvetítői jogdíja 50%-ának finanszírozásához nyújtott támogatás – 6.704,7 millió 
forint,  

− A Magyar Turizmus Zrt. részére támogatás nyújtása a Zrt. nemzeti turisztikai 
marketingtevékenységének megvalósítására, a 2014. évi marketing tevékenység 
előkészítésére, a 2013. évi „Szúnyoggyérítés”, az „Országkép-alakító 
kommunikációs kampány” és az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” 
programsorozat lebonyolítására, valamint a Zrt. 2013. évi január-december havi 
működésére – 5.846,0 millió forint, 

− A „Nagyon Balaton – A Balaton Ünnepe” rendezvény támogatása – 234,0 millió 
forint,   

− A 2013. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál előadásainak támogatása – 220,0 millió 
forint, 

− A Hungarofest Nonprofit Kft. 2013. évi működésének finanszírozása – 217,0 
millió forint, 

− A Sziget Fesztivál, a VOLT Fesztivál és a Balaton Sound rendezvények 
lebonyolításának finanszírozása céljából nyújtott támogatás – 150,0 millió forint, 

− A WTCC 2013. évi magyar futamának támogatása – 150,0 millió forint, 
− A 2013. évi Nagy Futam rendezvény támogatása – 149,6 millió forint, 
− A Nemzeti Kulturális Alap rendezvénypályázatának (nemzetközi, országos 

hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális és gasztronómiai rendezvények 
megvalósításának) támogatása – 100,0 millió forint, 

− Az Etyeki Piknik rendezvénysorozat támogatása – 50,0 millió forint, 
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− A 2013. évi Hegyalja Fesztivál támogatása – 40,0 millió forint, 
− Tisza-tavi települések (Tiszaszentimre, Tiszaderzs, Tiszaszőlős, Tiszaigar, 

Tiszaörs, Tomajmonostora, Abádszalók) 2013. évi rendezvénysorozatának 
támogatása – 27,7 millió forint, 

− A Hodászi Roma Tájházhoz tartozó Alkotóház építési munkálatai befejezésének 
támogatása – 25,0 millió forint, 

− A „Budavári Palotakoncert” operett fesztivál támogatása – 8,0 millió forint, 
− A 2013. évi „Advent Vásárosnaményban” programsorozat támogatása – 7,6 millió 

forint, 
−  „Ismerjük meg Deák Ferencet, a Haza bölcsét!” elnevezésű projekt támogatása – 

5,0 millió forint, 
− A 2013. évi Veszprémfest megrendezésének finanszírozásához nyújtott támogatás 

– 5,0 millió forint, 
− A 2013. évi Zoárd Napi Sokadalom megrendezésére nyújtott támogatás – 5,0 millió 

forint. 
 
Az előirányzat maradványának összege 2013. december 31-én 1.237,8 millió forint, 
melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.211,2 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 26,6 millió forint.  
 
20.33.3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
 

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 1 585,0 2 036,0 2 036,0 4 520,8 1 784,5 112,6 39,5

Bevétel 0,2 209,8 209,8 104 900,0 100,0

Támogatás 1 936,0 2 036,0 2 036,0 1 999,4 1 999,4 103,3 100,0

Előirányzat-maradvány 899,2 2 311,6 1 109,7 123,4 48,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2 036,0 2 036,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -32,5 -32,5
- Előirányzat-maradvány 2 311,6 2 311,6
- Többletbevétel 209,8 209,8
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -4,1 -4,1
2013. évi módosított előirányzat 4 520,8 2 521,4 1 999,4 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 1 749,1 1 749,1

− önkormányzat/vagy intézménye 2,3 2,3

− egyéb (maradvány befizetés) 33,1 33,1
Összes kifizetés 1 784,5 0,0 1 784,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból
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A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (GFC) felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 15/2013. (IV. 16.) NFM rendelet alapján az előirányzat terhére 
forrás biztosítható  

− a Széchenyi Kártya Program részeként működő, NFM szakmai felügyelete alá 
tartozó konstrukciók keretében a vállalkozásoknak nyújtott hitelekhez 
kapcsolódó kamattámogatásra és kezességi díjtámogatásra, 

− az előirányzat működtetésével, kezelésével összefüggő egyes fizetési 
kötelezettségek teljesítésére, gazdaságfejlesztéssel összefüggő feladatokra, az 
eredeti törvényi előirányzattal nem rendelkező, a NFM fejezethez tartozó Kis- 
és középvállalkozói célelőirányzat (KKC) és Nemzeti beruházás ösztönzési 
célelőirányzat (NBC) működtetésével, és kezelésével összefüggő fizetési 
kötelezettségek teljesítésére. 
 

A Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatások és kezességi 
díjtámogatások mértékeit évente Korm. határozat rögzíti, 2013. évre – a 2012. évi 
mértékkel megegyezően – a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói 
támogatásának folytatásáról szóló 1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozat. 
 
A GFC 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.036,0 millió forint volt, 
amelynek jelentős része (1.910,0 millió forint) a Széchenyi Kártya Konstrukciók 
támogatásának céljaira került felhasználásra.  
 
2013. január 1-jén a maradvány összege 2.311,6 millió forint volt, amely 2.278,4 
millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból és 33,2 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból tevődött össze. 
 
Az előirányzatot az 1259/2013. (V. 3.) Korm. határozat alapján 32,5 millió forint 
összegű zárolás, majd csökkentés terhelte. Az előirányzat terhére 4,1 millió forint 
tranzakciós illeték átcsoportosításra került az NFM Igazgatás előirányzat javára. 
 
2013. évben a Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatásának finanszírozására további 
források kerültek a GFC-re jóváhagyásra, így az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat 
alapján a Kis- és középvállalkozói célelőirányzatról (KKC) 160,9 millió forint, és több 
előirányzat többletbevételeinek átcsoportosításával 48,9 millió forint. 
 
A GFC terhére 2013. évben 1.784,5 millió forint összegű kifizetés történt. 
 
A GFC 2013. évi előirányzat-maradványa 2.736,3 millió forint, amelyből 2.733,3 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3,0 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2.724,0 millió 
forint a Széchenyi Kártya Program maradványa, amelynek egy része a Széchenyi 
Kártya Konstrukciók elszámolásának sajátosságaiból adódó kifizetések elhúzódása 
miatt keletkezett, egy részét az Ávr. 150. § (1) bekezdés h) pontja alapján kell 
kötelezettségvállalással terhelt maradványnak tekintetni. 9,3 millió forint maradvány 
pedig a megkötött megbízási szerződések (NFM-MAG Zrt., NFM-Kincstár, és NFM- 
hátrányos helyzetű megyék szerződéskezelésre vonatkozó szerződések) 
utófinanszírozásából adódik. 
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20.33.4 Területfejlesztési célelőirányzat 
 

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 788,3 1 525,7 1 525,7 1 570,5 997,0 126,5 63,5

Bevétel 58,6 233,2 233,2 398,0 100,0

Támogatás 729,7 1 525,7 1 525,7 1 337,3 1 337,3 183,3 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 525,7 1525,7
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 73,6 73,6
- Többletbevétel 233,2 233,2
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -262,0 -262,0
2013. évi módosított előirányzat 1 570,5 233,2 1 337,3 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet intézménye (MÁK) 175,0 175,0

− nonprofit társaság 590,1 171,0 419,1

− önkormányzat/vagy intézménye 205,0 205,0

− egyéb (zárolás kiváltás) 26,9 26,9
Összes kifizetés 997,0 171,0 826,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Területfejlesztési célelőirányzat (TFC) eredeti kiadási és támogatási előirányzata 
1.525,7 millió forint. A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat értelmében elrendelt 
zárolásból 178,4 millió forint csökkentés terhelte a tárgyévi támogatási előirányzatot, 
valamint 26,9 millió forint az év közben befolyt bevétel terhére került befizetésre. 
Ezen túl a tárgyévi keretből 16,0 millió forint átadásra került az NFM Igazgatásba a 
nemzeti fejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt működő Észak-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség tőkepótlása céljából.  
 
A tárgyévi forrás egyrészt a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvényben (a továbbiakban: Tftv.) a területfejlesztési és fejlesztéspolitikai 
intézményrendszeri szereplők számára (megyei önkormányzatok, regionális fejlesztési 
ügynökségek, Balaton Fejlesztési Tanács) előírt feladatok végrehajtásához szükséges 
működési feltételek megteremtésének kiegészítő támogatását, illetve a 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) működtetéséhez 
szükséges fedezetet biztosította. Másrészt ezen előirányzatból finanszírozhatók egyes 
fejlesztési projektek megvalósításával, koordinációjával kapcsolatos feladatok 
(Széchenyi Programiroda NKft, Balaton-térségi fejlesztések és szennyvízkezelési 
feladat). Ezen túl a TFC biztosít forrást a korábbi években megítélt területfejlesztési 
célú támogatások szerződésállományának kezelésével összefüggő feladatok Kincstár 
által történő ellátásához. 
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A területfejlesztési célú forrásokon túl a 2012. évben még két külön költségvetési 
előirányzaton szereplő közreműködő szervezet (ESZA Nonprofit Kft. és Nemzeti 
Környezetvédelmi és Energia Központ NKft.) hazai és uniós pályázatkezelési 
tevékenysége során felmerülő, de a NFÜ-vel kötött szolgáltatási szint megállapodás 
keretében (SLA) el nem számolható költségeket is ezen előirányzat finanszírozta. 
 
A Kormány a 2012. évi előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1427/2013. (VII. 10.) 
határozatában döntött 120,0 millió forintnak a TFC-re történő visszahagyásáról, 
amelyből a Tisza-tó térségfejlesztési átfogó stratégia elkészítését, marketing- és 
kommunikációs tevékenységeket finanszírozott az NFM. 
 
A 2013. évben a Miniszterelnökség fejezet rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatból az NFM fejezetben lévő TFC javára egyrészt az 1563/2013. (VIII.16.) 
Korm. határozat alapján a 2013. évi Balaton-térségi fejlesztések támogatására 220,0 
millió forint, másrészt az 1263/2013. (V. 14.) Korm. határozat alapján a Tisza-tavi 
konzolos kerékpárút tervezési díjának biztosításához pedig 32,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítás történt. 
 
Az NFM és a Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) között a 220 millió 
forint terhére létrejött támogatási szerződés értelmében közbiztonsági, vízbiztonsági és 
egyes vízparti fejlesztésekről a BFT egyedi döntés keretében határozott, míg egyes 
vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztését szolgáló projektekről, illetve a 
kiemelt rendezvények támogatásáról nyílt pályázati felhívás keretében döntött. A 
támogatott fejlesztések az alábbi területeken valósultak meg: 

− Vízparti és egyéb közösségi területek komplex fejlesztése, 
− Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése, 
− Kiemelt rendezvények támogatása. 

 
A 32 millió forint terhére az NFM a Tisza-tó Fejlesztési Kft.-vel kötött támogatási 
szerződést, melynek keretében a kerékpárút tervezési feladatainak ellátása 
folyamatban van.  
 
2013. december 31-én 573,4 millió forint az előirányzat maradványa, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 512,8 millió forint, amely az 
előirányzat terhére megkötött megbízási és támogatási szerződésekben a támogatás, 
illetve megbízási díj utófinanszírozás keretében történő biztosításából fakad. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 60,6 millió forint, amely 
részben meghiúsult szerződéskötés, részben a tervezettnél alacsonyabb mértékű 
megbízási díj miatt képződött. 
 
20.33.5 Agrármarketing célelőirányzat 
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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 810,4 3 144,7 3 144,7 3 067,1 2 774,9 342,4 90,5

Bevétel 3,7 3,7 100,0

Támogatás 810,4 3 144,7 3 144,7 3 063,4 3 063,4 378,0 100,0

%-banmillió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 3 144,7 3144,7
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -75,0 -75,0
- Többletbevétel 3,7 3,7
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -6,3 -6,3
2013. évi módosított előirányzat 3 067,1 3,7 3 063,4 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 3,7 3,7

− nonprofit társaság 2,0 2,0

− gazdasági társaság 2 769,2 226,3 2 542,9

− egyéb (maradvány befizetés) 0,0
Összes kifizetés 2 774,9 226,3 2 548,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Magyar Turizmus Zrt. közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos 
feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról szóló 103/2012. 
(V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és az Agrármarketing 
Centrum megszüntetésével és a közösségi agrár- és bormarketing tevékenységgel 
kapcsolatos feladatoknak a Magyar Turizmus Zrt. részére történő átadásához 
szükséges kormányzati feladatokról szóló 1168/2012. (V. 25.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: Korm. határozat) alapján a közösségi agrár- és bormarketing 
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat az Agármarketing Centrum helyett 2012. július 
1. napjától a Magyar Turizmus Zrt látja el. 
 
Az Agrármarketing célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes 
szabályairól szóló 57/2012. (IX. 18.) NFM  rendelet alapján az előirányzaton 
rendelkezésre álló forrás pályázati úton nyújtható támogatásokra, valamint a Magyar 
Turizmus Zrt. által ellátott közösségi agrár- és bormarketing tevékenységekre, 
valamint működésre használható fel. A pályázati forrásból nyújtott támogatás célja a 
mezőgazdasági termékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását végzők piaci 
ismereteinek bővítése, piaci, piackutatási információk szolgáltatása a termelők részére, 
valamint a fogyasztók tájékozódásának elősegítése közösségi agrármarketing 
programok támogatása révén. 
 
Az Agrármarketing célelőirányzat (AC) eredeti kiadási és támogatási előirányzata 
3.144,7 millió forint volt. Ez az összeg tartalmazta az  Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) 76. alkalommal történő megrendezéséhez egyszeri 
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jelleggel, csak 2013. évre vonatkozóan biztosított 2.000,0 millió forint forrást is. A 
túlzott hiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 
13.) Korm. határozat szerint az NFM-et érintő zárolási kötelezettségből az AC-t 2013. 
évben 75 millió forint zárolás, majd csökkentés terhelte. Az előirányzat terhére 6,3 
millió forint tranzakciós illeték átcsoportosításra került az NFM Igazgatás előirányzat 
javára. 
Az előirányzaton 3,7 millió forint többletbevétel keletkezett. 
 
Az előirányzat terhére 2013-ban a Magyar Turizmus Zrt.-vel megkötött támogatási 
szerződés alapján a közösségi marketingtevékenység ellátására, az e tevékenység, 
illetve a pályázatok lebonyolítása során felmerülő működési költségek megtérítésére, 
illetve a 76. OMÉK megrendezésére vonatkozóan történt kötelezettségvállalás 2 738,4 
millió forint keretösszeggel, valamint a közösségi agrár- és bormarketing 
tevékenységhez kapcsolódó pályázatok lebonyolítása érdekében  325 millió forint 
keretösszeggel, lebonyolítói megállapodás megkötésére is sor került.  
  
Az előirányzat maradványa 2013. december 31-én 292,2 millió forint, melyből 291,7 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 0,5 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
20.33.6 Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója 
 

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 1 200,0 0,0

Bevétel 100,0 0,0

Támogatás 1 100,0 0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

%-ban

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. A támogatás az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt uniós 
forrással nem fedezett részének megvalósítását szolgálja.  
 
A támogatási szerződés Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatával 
2012. októberben került megkötésre, mely az elvégzendő feladatok összetételében 
történt változás miatt a 2013. év során módosításra került. A 2012. évi költségvetésben 
jóváhagyott 1.500,0 millió forint támogatási összegből az 1428/2012. (X. 8.) Korm. 
határozat szerint 300,0 millió forint zárolásra került, így a végleges támogatási összeg 
1.200,0 millió forintra csökkent. A támogatás teljes összege a szerződés megkötésekor 
került kifizetésre. A szerződés szerinti feladatok megvalósításának végső határideje 
2014. május 31. A záró elszámolás benyújtásának határideje 2014. szeptember 30. A  
támogatott a 2013. október 31-ig szakmailag teljesített feladatokról mindösszesen 
bruttó 145,2 millió forint összegben nyújtott be részelszámolást. 
 
20.33.7 Központi fejlesztési feladatok 
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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 183,9 258,6 204,1 111,0 78,9

Bevétel 147,0 113,1 113,1 76,9 100,0

Előirányzat-maradvány 42,0 145,5 91,0 216,7 62,5

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 145,5 145,5
- Többletbevétel 113,1 113,1
2013. évi módosított előirányzat 258,6 258,6 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− saját intézmény (KIFÜ) 5,2 5,2

− más fejezet intézménye (MÁK) 2,9 2,9

− egyéb (maradvány befizetés, zárolás kiváltás) 196,0 196,0
Összes kifizetés 204,1 0,0 204,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 

Az előirányzat tárgyévi forrással nem, kizárólag 145,5 millió forint összegű 2012. évi 
maradvánnyal rendelkezett. Az előirányzaton 2013. január 1-én fennállt 
kötelezettségvállalással nem terhelt 81,4 millió forint maradvány a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján, további 1,5 millió 
forint meghiúsult kötelezettségvállalás az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján 
átcsoportosításra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg a 
"Beruházás a 21. századi iskolába" kamattámogatási program keretében megkötött 
szerződésekben foglalt ütemezés szerint kerül folyósításra a hitel lejártáig (2017).  
 
Az előirányzaton 2013. évben keletkezett 113,1 millió forint összegű többletbevétel a 
VÁTI Nkft. Duna és Tisza projektjeinek támogatásából az elszámolást követően 
visszautalt összegből, valamint a kapcsolódó késedelmi kamatból ered. 
 
Az előirányzat 2013. évi előirányzat-maradványa 54,6 millió forint, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 32,8 millió forint, amely az élő 
szerződésállomány keretében biztosítandó kamattámogatás fedezetéül szolgál. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 21,8 millió forint, ez abból 
származik, hogy a kedvezményezett önkormányzatok a kamattámogatás még lehívható 
összegről részben vagy teljes mértékben lemondtak. 
 
20.33.8 Decentralizált területfejlesztési programok 
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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 746,2 165,8 113,7 15,2 68,6

Bevétel 343,5 160,2 160,2 46,6 100,0

Előirányzat-maradvány 408,4 5,6 5,6 1,4 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 5,6 5,6
- Többletbevétel 160,2 160,2
2013. évi módosított előirányzat 165,8 165,8 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− egyéb (bevétel átadás saját fejkez, zárolás 
kiváltás)

113,7 113,7

Összes kifizetés 113,7 0,0 113,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat tárgyévi forrással nem, kizárólag 2012. évi maradvánnyal rendelkezett. 
A 2013. január 1-én fennálló kötelezettségvállalással nem terhelt 5,6 millió forint 
maradvány a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok 
egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján 
fejezeten belül a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű 
előirányzatra átcsoportosításra került. 
 
A Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat, valamint jogelőd előirányzatai terhére 
befolyt bevételek egy része az NFM-et illeti, egy része viszont központosított bevétel 
képez, melyet az NFM továbbutalt a nemzetgazdasági számlára.  
 
Az előirányzat 2013. évi maradványa 52,0 millió forint, melyből 0,2 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött, amely a 2013. december 
hónapban befolyt központosított bevétel része, amelynek nemzetgazdasági számlára 
történő továbbutalása 2014. márciusban történt meg.  
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 51,8 millió forint, amely a 
2013. október-december hónap között befolyt bevétel NFM-et illető része, amely 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
 
 
 
20.33.10 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 
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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 574,7 69,4 53,3 9,3 76,8

Bevétel 216,8 51,0 51,0 23,5 100,0

Előirányzat-maradvány 367,0 18,4 10,1 2,8 54,9

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 18,4 18,4
- Többletbevétel 51,0 51,0
2013. évi módosított előirányzat 69,4 69,4 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet intézménye 0,3 0,3

− egyéb (maradvány befizetés és egyéb befizetési kötelezettség) 53,0 53,0
Összes kifizetés 53,3 0,0 53,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat tárgyévi forrással nem rendelkezett. A 2013. január 1-én fennállt 
(kötelezettségvállalással terhelt maradványként 8,6 millió forint) és 
kötelezettségvállalással nem terhelt 9,8 millió forint összegű maradvány, amely az 
1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján fejezeten belül a Magán és egyéb jogi 
személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosításra került.  
Az előirányzaton 51,0 millió forint többletbevétel keletkezett. 
 
Az előirányzatnak 2013. december 31-én 16,0 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványa volt, amely a korábbi években megítélt támogatások 
visszavonásából, visszafizetéséből, illetve a korábbi években az előirányzat terhére 
kötött szerződések ellenőrzése, monitoring és követeléskezelési feladatok ellátása 
tárgyban a Kincstárral kötött megbízási szerződéshez kapcsolódó meghiúsult 
kötelezettségvállalásból származik. 
 
20.33.11 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 
 

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 1 359,5 770,2 341,4 25,1 44,3

Bevétel 29,6 25,7 25,7 86,8 100,0

Előirányzat-maradvány 1 330,4 744,5 321,1 24,1 43,1

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 744,5 744,5
- Többletbevétel 25,7 25,7
2013. évi módosított előirányzat 770,2 770,2 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− alapítvány 2,2 2,2

− gazdasági társaság 16,2 16,2

− egyéb (maradvány, befizet köt) 323,0 323,0
Összes kifizetés 341,4 0,0 341,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Kis- és középvállalkozói célelőirányzatot (KKC) a kis- és középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény hozta létre, amelyet 2004-től 
az azonos című 2004. évi XXXIV. új kkv-törvény váltott. A Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CLIII. törvény által módosított kkv-törvényben 2011. január 1-től a KKC-t a 
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (GFC) váltotta fel, így 2011-től a KKC 
már kizárólag maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat. 
 
2013. január 1-jén a maradvány összege 744,5 millió forint volt, amely 623,3 millió 
forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradványból és 121,2 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból tevődött össze. 
 
A 2013. évi felhasználás 341,4 millió forint volt. A KKC 2013. évi felhasználásának 
nagy része a kötelezettségvállalás alól felszabadult előirányzat-maradványok 
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzatra való visszahagyását (Széchenyi Kártya 
Program maradvány annak további finanszírozására), illetve a költségvetésbe történő 
befizetések összegét tartalmazza. Ezeken felül a felhasználás a Széchenyi Kártya 
Program többéves futamidejű Konstrukcióihoz (Forgóeszközhitelek) kapcsolódó 
kamattámogatások, illetve kezességi díjtámogatások sajátosságai miatti kifizetésekből 
fakad.  
 
A KKC 2013. évi előirányzat-maradványa 428,8 millió forint, amelyből 423,4 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt és 5,4 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradványok a Széchenyi Kártya 
Program maradványai. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok a 
visszavont támogatások visszafizetéseiből, lemondásokból és visszafolyt eljárási 
díjakból eredő jóváírások/bevételek. 
 
Az előirányzaton összesen 25,7 millió forint összegű bevétel keletkezett. 
 
 
 
20.33.15 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása 
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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 122,8 4,8 4,8 3,9 100,0

Bevétel 4,4

Előirányzat-maradvány 122,8 4,8 4,8 3,9 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4,8 4,8
2013. évi módosított előirányzat 4,8 4,8 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− saját intézmény (KIFÜ) 4,8 4,8
Összes kifizetés 4,8 0,0 4,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzaton 2013. január 1-én 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány szerepelt, amely a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) 
Korm. határozat alapján fejezeten belül a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosításra került.  
 
Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4,3 millió forint volt, mely 
a KIFÜ által a „Költségvetési Gazdálkodási Rendszer 2012. évi üzemeltetéséhez 
szükséges hiányzó forrás biztosítása, valamint az IT fejlesztések központi 
menedzselését támogató működési rend és központi adminisztrációja kidolgozásának 
és továbbfejlesztésének finanszírozása” érdekében került felhasználásra. 
 
20.33.18 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok  
 

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 534,7 13,3 13,3 2,5 100,0

Bevétel 13,1

Előirányzat-maradvány 533,3 13,3 13,3 2,5 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 

2497



Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 13,3 13,3
2013. évi módosított előirányzat 13,3 13,3 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− saját intézmény (KIFÜ) 11,7 11,7

− egyéb (maradvány befizetés) 1,6 1,6
Összes kifizetés 13,3 0,0 13,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzatnak 2013. január 1-én 1,7 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványa volt, amely a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) 
Korm. határozat alapján fejezeten belül a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosításra került.  
Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 11,6 millió forint volt, mely 
a KIFÜ által a „Költségvetési Gazdálkodási Rendszer 2012. évi üzemeltetéséhez 
szükséges hiányzó forrás biztosítása, valamint az IT fejlesztések központi 
menedzselését támogató működési rend és központi adminisztrációja kidolgozásának 
és továbbfejlesztésének finanszírozása” érdekében került felhasználásra. 
 
20.33.19 A Várkert Bazár rekonstrukciója 
 

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 1 000,0 0,0

Támogatás 1 000,0 0,0

Előirányzat-maradvány 1 000,0 0,0

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 000,0 1 000,0
2013. évi módosított előirányzat 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0  
 
Az előirányzat tárgyévi forrással nem, kizárólag 1.000,0 millió forint 2012. évi 
maradvánnyal rendelkezett. A forrás terhére a NFM és a Várgondnokság Nonprofit 
Kft. között a Várkert Bazár rekonstrukciójához kapcsolódó munkálatokra vonatkozóan 
2013. december 30-án létrejött a támogatási szerződés, de kifizetés az előirányzat 
terhére 2013. évben nem történt. Az előirányzat 2013. december 31-én fennálló 
1.000,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 
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20.33.20 Intézményi kezességi díjtámogatások 
 

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 780,0 0,0

Támogatás 780,0 780,0 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 780,0 780,0
2013. évi módosított előirányzat 780,0 0,0 780,0 0,0  
 
Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzatot (IKD 
előirányzat) a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási 
díjak költségvetési támogatásának növelésére az 1530/2013. (VIII. 12.) Korm. 
határozat 1. pontja hozta létre.  
 
Az IKD előirányzat forrásai a KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a 
kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről 
szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozattal kihirdetett kezességi díjtámogatásokra 
kerülnek felhasználásra. A kezességi díjtámogatás nyújtásának feltételeit, igénylésének 
és folyósításának rendjét az Ávr. 88/C. §-a, valamint az intézményi kezességi 
díjtámogatások felhasználásáról és kezeléséről szóló 79/2013. (XII. 21.) NFM rendelet 
határozza meg.  
 
A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető 
kezességvállalási szolgáltatását igénybe vevő vállalkozás lehet. A kezességi 
díjtámogatások működtetésében a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az NFM-mel 
szerződéses kapcsolatban lévő pénzügyi intézmények vehetnek részt. 
 
Az IKD előirányzatra – létrehozásakor 2013. évre – elszámolási, és a fel nem használt 
rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel 780,0 millió forint került 
átcsoportosításra. 2013. évben felhasználás az előirányzatból nem történt, így az 
elszámolási és visszatérítési kötelezettségének határidejét az 1968/2013. (XII. 17.) 
Korm. határozat 2013. december 15-ről 2014. június 30-ra módosította. A 780,0 millió 
forint maradványt az Ávr. 150. § (1) bekezdés l) pontja alapján kötelezettségvállalással 
terhelt maradványnak kell tekinteni, amely az Ávr. 153. § (2a) bekezdése szerint 
használható fel. 
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20.34.1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció  
 

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 18 690,3 20 007,6 20 007,6 27 650,8 20 362,2 108,9 73,6

Bevétel 2 862,5 12,0 12,0 0,4 100,0

Támogatás 18 244,0 20 007,6 20 007,6 25 222,6 25 222,6 138,3 100,0

Előirányzat-maradvány 2 416,2 2 416,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 20 007,6 20 007,6
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 7 248,0 7 248,0
- Előirányzat-maradvány 2 416,2 2 416,2
- Többletbevétel 12,0 12,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -2 033,0 -2 033,0
2013. évi módosított előirányzat 27 650,8 2 428,2 25 222,6 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− saját intézmény (KIFÜ) 58,5 58,5

− gazdasági társaság 20 303,7 20 303,7
Összes kifizetés 20 362,2 0,0 20 362,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 20.007,6 millió 
forint volt, melyet év közben kiegészített a 
- 1348/2013. (VI. 19.) Korm. határozattal átcsoportosított 5.000,0 millió forint, 
- 2048/2013. (XII. 30.) Korm. határozattal átcsoportosított 1.100,0 millió forint, 
- 2000/2013. (XII. 29.) Korm. határozattal átcsoportosított 1.148,0 millió forint. 
Kormányhatáskörű előirányzat módosítás összesen 7.248,0 millió forint összegben 
történt. 

Fejezeti hatáskörben az előirányzat javára 18,6 millió forint került átcsoportosításra a 
Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére. Az 
átcsoportosított forrásból 12,0 millió forint többletbevételként, míg 6,6 millió forint 
támogatási előirányzat átadásként növelte a 2013. évi kiadási előirányzatot.  
 
Az NFM igazgatás szakmai programok évközi tartalékának terhére 72,0 millió forint 
átcsoportosítása történt meg.  
 
Az előirányzat terhére év közben fejezeti hatáskörben a KIFÜ részére átadásra került  

- 1.000,0 millió forint a Tisztaszoftver program finanszírozására, 
- 154,0 millió forint a Elektronikus fizetési és Elszámolási Rendszer 

működtetésére, valamint 
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- 78,6 millió forint az Elektronikus Közigazgatási Operatív Programhoz 
kapcsolódó feladatokra. 

NIIFI részére 839,0 millió forint átadása történt meg a Sulinet program lebonyolítása 
érdekében, továbbá 40,0 millió forint került átcsoportosításra az NFM Igazgatás 
részére a pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére. 
 
Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa, 2.416,2 millió 
forint, mely 2013. évben kifizetésre került. 

A 2013. évi módosított kiadási előirányzat 27.650,8 millió forint volt. 

Az előirányzat 2013. évben rendelkezésre álló forrásából 7.288,6 millió forint összegű 
maradvány keletkezett, melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 7.288,3 
millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,3 millió forint. 

 
Az előirányzat alapvető célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó 
infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének 
informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak 
biztosításához, gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.  

A fenti célok érdekében az előirányzat az alábbi feladatok ellátását biztosította:  
 
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése 
A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) működtetése magában foglalja az állami 
intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési szolgáltatásokkal való 
ellátását. A feladat tartalmazza számos, a kormányzati célú hálózatokról szóló 
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat 
működtetését, illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A 
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek 
tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) látja el, az NFM és a NISZ Zrt. között 
létrejött közszolgáltatási szerződés útján. Tekintettel arra, hogy a 
hálózatkonszolidációs folyamat éppen azt célozza, hogy a korábbi széttöredezett 
hálózati működés helyett mind infrastrukturálisan, mind a hálózatmenedzsment 
szintjén egy homogén, IP-alapú és csupán logikailag (VPN-ek útján) tagolt rendszer 
jöjjön létre, a 2013. költségvetési év vonatkozásában már valamennyi kormányzati 
célú hálózat (kivéve a K-600 hírrendszer) működtetése egyetlen fejezeti kezelésű 
előirányzatról került finanszírozásra. 
 
Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer üzemeltetése 
Az előirányzat felhasználása az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) 
szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer üzemeltetését, fejlesztését 
közszolgáltatási megállapodás keretében a Pro-M Professzionális Mobilrádió 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pro-M Zrt.) látja el. A Pro-M Zrt. a 346/2010. 
(XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az EDR vonatkozásában 
kormányzati célú hírközlési szolgáltató 2013. május 30-tól. Ezt megelőzően a feladatot 
a NISZ Zrt. látta el. 
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Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő 
földfelszíni, diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, amely egy 
egységes, készenléti célokra alkalmazott, a 380-385/390-395 MHz-es sávban működő, 
Magyarország területének legalább 94%-át lefedő rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en 
nyújtott szolgáltatások a Magyar Köztársaság területén, illetve a környező országok 
határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken használhatóak, 
beleértve a Magyar Köztársaság területén lévő álló- és folyóvizeket, a metró területét, 
az alagutakat és aluljárókat, valamint a 2005. évben megkötött EDR Alapszerződés 
mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. 

A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a 
körét, amelyek az EDR használatára kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) és 
jogosultak. Az EDR alapfeladata a készenléti szervek biztonságos, magas 
rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. Az EDR és a hozzá 
kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti 
védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.  
 
Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a Védelemszervezés ellátása 
Az előirányzat célja továbbá a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 
28.) Korm. rendelet I. számú mellékletében meghatározott hálózatok működésének 
ellátása a kormányzati célú hírközlési szolgáltató (NISZ Zrt.) által. A feladat 
ellátásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének 
értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter és a NISZ Zrt. között létrejött 
közszolgáltatási szerződés szolgált, amely a kormányzati, közigazgatási informatikai 
rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása miatt bekövetkező események kezelését 
is szolgálta. 
 
A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés 
veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási 
szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) 
Korm. rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és 
mozgósítási feladatainak végrehajtásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet, 
továbbá a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. 
(VI. 30.) Korm. határozatban előírtak határozzák meg.  
 
Központi rendszer (KR) egyes elemeinek üzemeltetése, Központi rendszer supportja 
valamint egyéb ráfordítások 
A feladat célja az Ügyfélkapu, hivatali kapu, magyarorszag.hu, Biztonságos 
Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatás (BEDSZ), központi archiválási 
szolgáltatás, központi azonosítási és hitelesítési központ üzemeltetése volt. A jelenlegi 
azonosítással járó elektronikus ügyintézést tette lehetővé az állampolgárok és a 
vállalkozások számára (adóbevallás, agrártámogatási kérelmek, társadalombiztosítási 
ügyek). Az előirányzat finanszírozta továbbá a KR üzemeltetéséhez vásárolt 
szoftverek gyártói támogatását is.  
 
Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások 
Az előirányzat a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások 
nyújtásának, az igénybevevők, azaz a költségvetési szervek működéséhez szükséges 
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informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának, valamint az ilyen 
eszközök működtetésének biztosítását is szolgálta. A meghatározott szolgáltatást a 
központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a NISZ Zrt. nyújtotta. Az előirányzat 
felhasználásának alapjául a nemzeti fejlesztési miniszter és a NISZ Zrt között létrejött, 
SLA alapú közszolgáltatási szerződés szolgált.  
 
Köznet – Sulinet működtetése 
Az előirányzatból került biztosításra a „Közháló” országos lefedettségű, szélessávú 
infokommunikációs hálózat is, amelynek révén a települések közintézményei számára 
elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése.  
A feladat keretében a korábbi Közháló szolgáltatás működési modelljének változását 
követően (Sulinet-Köznet) a NIIF Intézet biztosította a felső- és közoktatási 
intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és más oktatási, tudományos 
és kulturális szervezetek internet elérését, vagyis a Sulinet szolgáltatást. 
 
A Köznet tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a kormányzati célú 
hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú 
hírközlési szolgáltatóval (NISZ Zrt.) megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált. 
 
Tisztaszoftver 
A feladat célja a közoktatási intézmények jogtiszta szoftverlicensszel történő ellátása 
volt. A feladat végrehajtását a KIFÜ-vel kötött megállapodás keretében átadott forrás 
biztosította. 
A közoktatási intézmények jogtiszta szoftverlicenc ellátása keretében évenként 
megkötendő szállítási keretszerződések a teljes magyar közoktatás tanulói és oktatói 
számára biztosítják a jogtiszta zárt és nyílt forráskódú szoftver termékek használatát, 
melyre szintén az előirányzat biztosított fedezetet. 
 
EFER Elektronikus fizetési és Elszámolási Rendszer 
A feladat célja az Elektronikus Fizetés megvalósítása (eFiz), az EKOP-2.1.1-07-2008-
0001. sz. projekt keretében létrehozott Központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási 
Rendszer (a továbbiakban: EFER) tervezett szolgáltatásai végrehatásának biztosítása. 
Az előirányzat az EFER projekt üzemeltetésének és fenntartásának költségét is 
fedezte. 
 
20.34.2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 
 

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 216,7 95,6 95,6 86,3 64,4 29,7 74,6

Bevétel 20,6 12,0 12,0 58,3 100,0

Támogatás 99,3 95,6 95,6 73,1 73,1 73,6 100,0

Előirányzat-maradvány 97,8 1,2 1,2 1,2 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 95,6 95,6
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -30,3 -30,3
- Előirányzat-maradvány 1,2 1,2
- Többletbevétel 12,0 12,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 7,8 7,8
2013. évi módosított előirányzat 86,3 13,2 73,1 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet intézménye (NMH) 13,9 13,9

− alapítvány 0,7 0,7

− nonprofit társaság 36,6 36,6

− egyéb (maradvány befizetés; bevétel átadás saját 
fejkezre)

13,2 13,2

Összes kifizetés 64,4 0,0 64,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 95,6 millió forint. 
Az előirányzat korábbi években keletkezett maradványa 1,2 millió volt. Fejezeti 
hatáskörben év közben, az előirányzat javára az NFM Szakmai igazgatási előirányzat 
terhére 39,6 millió forint került átcsoportosításra, míg év végén az előirányzat terhére 
18,6 millió forint átcsoportosításra került az Infokommunikációs szolgáltatások, 
konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat javára.  
Az /2013. (V. 13.) Korm. határozatban elrendelt zárolásból az előirányzatot 23,9 millió 
forint csökkenetés terhelte a 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat értelmében. 
A módosításokat követően az előirányzat tárgyévi forrása 86,3 millió forint volt. 
Az előirányzat célja az Infokommunikációs ágazati feladatok, Digitális közösségi terek 
hálózata, innovatív helyi közösségi szintű alkalmazások, Hírközléssel összefüggő 
szakképzési feladatok és a Hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok 
szakmai programokon és támogatásokon keresztüli megvalósítása volt.  
 
Az előirányzaton belüli feladatok megvalósulása 
A Digitális közösségi terek hálózata, innovatív helyi közösségi szintű alkalmazások 
feladat célja az információs társadalom fejlődését akadályozó tényezők felszámolása, a 
digitális írástudás szintjének emelése, a közösségi terek működtetése, fejlesztésének 
elősegítése, az információbiztonság és információvédelem biztosítása.  
A fenti feladatok megvalósítására felhasznált forrás, az NT Nemzetközi Technológiai 
Nonprofit Közhasznú Kft., illetve a NIIF Intézet részére nyújtott vissza nem térítendő 
támogatás biztosította. 
 
A Hírközléssel összefüggő szakképzési feladatok feladat célja a szakképzésről szóló 
törvény és a szakképzési feladatokat meghatározó egyéb jogszabályok alapján a 
nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó Országos Képzési Jegyzékbe foglalt 
(OKJ) képzések szakmai vizsgáira, az iskolarendszeren kívüli képzésben kiadásra 
került írásbeli tételek elkészítéséhez, valamint az informatikai Országos Szakmai 
Tanulmányi Verseny (OSZTV) előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása. 

2504



A fenti feladatok ellátását a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részére nyújtandó, vissza 
nem térítendő támogatás biztosította. 
 
A Hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok célja a cégekkel és 
kutatóhelyekkel való közvetlen kapcsolattartás a koordinációs feladatok ellátása 
érdekében, valamint a magyar űrkutatás kapcsolattartása a nemzetközi intézményekkel 
annak érdekében, hogy minél nagyobb űripari megrendelések, kutatóhelyi fejlesztések 
valósulhassanak meg. További célkitűzés a hazai űrtevékenység fejlesztése érdekében 
a hazai űripar terjeszkedésének, a high-tech iparban történő foglalkoztatottságnak a 
növelése. Ennek érdekében folyik az űripar beszállítói számára lehetőséget biztosító 
nemzetközi űripar irányainak, alakulásának figyelemmel kísérése, a magyar űripar 
lehetőségeinek feltérképezése, a hazai kapacitás felmérése, az ipar által is 
hasznosítható kutatás-fejlesztés támogatása, illetőleg az ismeretek terjesztése, 
folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi szervezetekkel, valamint a nemzetközi 
szervezetekben való részvétel biztosítása. 
A feladatok ellátását támogatási és vállalkozási szerződések biztosították. A kiadási 
előirányzat 2013. évi teljesülése 64,4 millió forint volt.  
Az előirányzat 2013. évi maradványa 21,9 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20.34.4 Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak 
biztosítása 
 

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 1 588,5 0,1 0,1 0,0 100,0

Előirányzat-maradvány 1 588,5 0,1 0,1 0,0 100,0

%-banmillió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 0,1 0,1
2013. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− egyéb (maradvány befizetés) 0,1 0,1
Összes kifizetés 0,1 0,0 0,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett, a korábbi években keletkezett 0,1 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013 (IX. 10.) Korm. 
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határozat alapján fejezeten belül a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti 
kezelésű előirányzatra  átcsoportosításra került. 
 
20.34.6 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja 
 

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 309,6 39,2 39,2 12,7 100,0

Bevétel 39,0 0,0

Előirányzat-maradvány 309,5 39,2 39,2 12,7 100,0

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 39,2 39,2
2013. évi módosított előirányzat 39,2 39,2 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− saját intézmény (KIFÜ) 38,9 38,9

− egyéb (maradvány befizetés) 0,3 0,3
Összes kifizetés 39,2 0,0 39,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2013. évi törvényi előirányzattal nem rendelkezett.  
Az előirányzaton 2012. évben keletkezett 38,9 millió forint összegű bevétel a KIFÜ 
által a megelőző évben kapott és az elszámolást követően fel nem használt támogatás 
visszafizetéséből származott.  
 
A KIFÜ által a „Költségvetési Gazdálkodási Rendszer 2012. évi üzemeltetéséhez 
szükséges hiányzó forrás biztosítása, valamint az IT fejlesztések központi 
menedzselését támogató működési rend és központi adminisztrációja kidolgozásának 
és továbbfejlesztésének finanszírozása” érdekében ez az összeg a 2013. évben került 
felhasználásra.  
 
A fentieken túlmenően a korábbi években keletkezett kötelezettségvállalással nem 
terhelt 0,3 millió forint maradvány a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013 (IX. 10.) 
Korm. határozat alapján fejezeten belül a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosításra került. 
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20.35.1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás  
 

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 306,0 370,0 370,0 664,7 664,6 217,2 100,0

Támogatás 398,5 370,0 370,0 369,3 369,3 92,7 100,0

Előirányzat-maradvány 202,9 295,4 295,3 145,5 100,0

%-banmillió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 370,0 370
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 295,4 295,4
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -0,7 -0,7
2013. évi módosított előirányzat 664,7 295,4 369,3 0,0  

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 664,6 664,6
Összes kifizetés 664,6 0,0 664,6

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény az 
előirányzatra 2013. évben 370,0 millió forint támogatást irányzott elő a Kormány 
2006/2001. (I. 17.) számú határozatában foglaltak alapján a magyarországi uránipar 
megszüntetésének rekultivációs (víztisztítás, karbantartás, monitoring tevékenység) 
hosszú távú feladatainak elvégzésére.  

Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt 295,4 millió forint összegű 
maradványát is figyelembe véve, a kiadások teljesítésére összesen 664,7 millió forint 
állt rendelkezésre 

A feladatok ellátását támogatási szerződés alapján 2013. évben is a MECSEK-ÖKO 
Környezetvédelmi Nonprofit Zrt. végezte. A szerződés 1. mellékletét képező 
feladatterv – a költségtakarékossági és racionalitási szempontok figyelembe vételével 
– tartalmazza a célfeladatokat. 

A Környezetellenőrzési Monitoring üzemeltetése során a hatósági előírásoknak 
megfelelő számú (Környezetellenőrzési Terv szerinti) mintavételezés és különféle 
laboratóriumi vizsgálat elvégzése történt. A környezetellenőrzési monitoring vizsgálat 
által feltárt folyamatok mérési eredményeinek segítségével folyamatosan történik a 
vízkormányzás optimalizálása, a kialakított szennyezett vízgyűjtő helyek 
felülvizsgálata, a szükséges beavatkozások elrendelése, a mérési programok folytatása. 

A támogatás több részletben előfinanszírozás formájában került folyósításra.  

A támogatás összege a 2013. évben teljes egészében kifizetésre került. 
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20.35.2 Energetikai célú feladatok  
 

2012. évi 
tény

2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat

2013. évi tény 5/1 5/4

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

Kiadás 9,3 50,0 50,0 37,5 29,5 317,2 78,7

Támogatás 38,9 50,0 50,0 8,0 8,0 20,6 100,0

Előirányzat-maradvány 29,5 29,5 100,0

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 50,0 50,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -49,9 -49,9
- Előirányzat-maradvány 29,5 29,5
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 7,9 7,9
2013. évi módosított előirányzat 37,5 29,5 8,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet intézménye 23,6 23,6

− egyéb (maradvány befizetés) 5,9 5,9
Összes kifizetés 29,5 0,0 29,5

Kiadás KiadásbólMegnevezés

 

Az Energetikai célú feladatok fejezeti kezelésű előirányzat forrást biztosít a IV. 
generációs gázhűtésű szaporító reaktor kutatási projekttervének elkészítésére, a 
kutatásban részt vevő hazai és nemzetközi partnerszervezetekkel folytatandó szakmai 
egyeztetések lebonyolítására, a SET-plan (a költséghatékony alacsony széndioxid-
kibocsátású technológiák fejlesztésére és bevezetésére irányuló EU Stratégiai Terv) 
kidolgozását irányító bizottság részére benyújtandó pályázati dokumentáció 
előkészítésére.  
 
Az előirányzat felhasználható továbbá a hazai, energetikai ágazatban hasznosítható 
K+F projektek, találmányok előállításához, bemutatásához, továbbá nemzetközi 
kötelezettségekhez kapcsolódó jogi, illetve tanácsadói tevékenység ellátásához, 
törvényi szabályozást megalapozó hatástanulmányok elkészítéséhez, valamint a 
bányászati, a földgáz-, villamosenergia-, és távhőszektorhoz kapcsolódó energetikai 
tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetének 
elkészítéséhez szükséges külső szakértő bevonására. A fentieken túlmenően a fejezeti 
kezelésű előirányzat fedezetet nyújt a Klímapolitikai Elemző Programmal 
kapcsolatban a klímaváltozással, az azt kiváltó folyamatokkal és hatásokkal 
kapcsolatos hazai kutatásokkal, az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásainak 
csökkentésével és a klímaváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos 
feladatok ellátására, a klímapolitikát szolgáló elemzések, térinformatikai vizsgálatok, 
stratégiák elkészítésére is. 
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Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 50,0 millió forint 
volt, amelyet az 1259/2012. (V. 13.) Korm. határozat alapján 49,9 millió forint zárolás, 
majd csökkentés érintette. 
 
Az előirányzat javára év közben 7,9 millió Ft került átcsoportosításra az NFM 
Igazgatás Szakmai Programok előirányzat terhére, a Shell Eco-marathon 
járműfejlesztési verseny támogatásának finanszírozására.  
 
Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8,0 millió forint. 
 
20.35.3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 

 

2012. évi 
tény

2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat

2013. évi tény 5/1 5/4

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

Kiadás 0,2 1 018,9 1 018,9 1 986,7 688,8 344 400,0 34,7

Bevétel 178,3 0,0

Támogatás 914,4 1 018,9 1 018,9 894,2 894,2 97,8 100,0

Előirányzat-maradvány 1 092,5 688,8 63,0

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 018,9 1018,9
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -122,7 -122,7
- Előirányzat-maradvány 1 092,5 1 092,5
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -2,0 -2,0
2013. évi módosított előirányzat 1 986,7 1 092,5 894,2 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− magánszemély 567,9 567,9

− egyéb (maradvány befizetés) 120,9 120,9
Összes kifizetés 688,8 0,0 688,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A célelőirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.018,9 millió forint. A 
2012. évi előirányzat-maradvány 1.092,5 millió forint.  
 
A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1259/2013. (V.13.) Korm. határozat alapján az előirányzatból 122,7 millió forint került 
zárolásra, majd ezt követően a 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
csökkentésre. 
 
Az előirányzat terhére 2,0 millió forint átcsoportosítása történt meg az NFM Igazgatás 
részére a pénzügyi tranzakciós illeték finanszírozására. 
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Az előirányzat célja támogatás nyújtása egy, vagy többlakásos lakóépületeken, 
lakásokon, családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő 
energiahatékonyságot növelő beruházásokra, alacsony energiafelhasználású 
lakóépületek, lakások építésének ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot 
növelő, energia-megtakarítást eredményező beruházásokra, mintaprojektek 
támogatására. 
 
Az előirányzat kezelő szerve az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft (továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.). 
 
Az előirányzat forrásaiból teljesítés 2013. évben 688,8 millió forint volt, melyből a 
pályázat útján megítélt támogatás folyósítása 567,9 millió forint volt.  
 
Az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján 50,1 millió forint pénzeszközátadás 
történt a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átadása miatt.  
A 2013. év június 30-ig felszabaduló forrásokból az 1765/2013. (X. 25.) Korm. 
határozat alapján 70,7 millió forint felhalmozási célú pénzeszköz-átadás történt.  
 
A NFM téglaépítésű társasházak energiahatékonysági felújítása, fűtéskorszerűsítése és 
a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése céljából lakossági pályázatot 
hirdetett meg 2013. augusztus 15-től 834,2 millió forint összegű kerettel. Az Új 
Széchenyi Terv Társasházak Energetikai Felújítása Alprogramban biztosított 
költségvetési forrásból 2013. évben 36 db pályázathoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalás történt miniszteri döntés formájában 828,9 millió forint 
összegben.  
 
Az előirányzat forrást biztosít továbbá európai uniós zöldgazdaság-fejlesztési és 
energetikai mintaprojektek megvalósításának támogatása, illetve hazai és nemzetközi 
pályázatokon való részvételhez szükséges forrás, valamint a nyertes projektek 
végrehajtásához szükséges költségek elő-, illetve utófinanszírozása céljából. 
 
Ennek keretében az ÉMI Nonprofit Kft-vel a CEC5 - Central Europe Transznacionális 
Program 5. keretén belül megkötésre került a bruttó 20,1 millió forint összegű 
Épületenergetikai Minősítő Eszköz létrehozása és Képzés szervezése tárgyú 
vállalkozási szerződés. A szerződés keretében a 2013. évben nem történt kifizetés. 
 
Az előirányzat 2013. évi maradványa 1.297,9 millió forint, melyből a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.251,5 millió forint. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt 2013. évi maradvány 46,4 millió forint. 
 
20.35.4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 
 

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 5 200,0 5 200,0 7 280,7 0,0

Támogatás 5 200,0 5 200,0 7 280,7 7 280,7 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 5 200,0 5200
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 2 080,7 2 080,7
- Egyéb módosítások 0,0
2013. évi módosított előirányzat 7 280,7 0,0 7 280,7 0,0  
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 9.§ -
a alapján: 
„(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi 
XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) által létrehozott kibocsátási egységek és 
légiközlekedési kibocsátási egységek, valamint az üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában 
történő részvételről szóló törvény (a továbbiakban: Üht2.) hatálya alá tartozó 
kibocsátási egységek és légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó 
bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. 
cím, 1. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 
jogcímcsoporton belül külön jogcímként kell elszámolni. 
(3) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport 
kiadási és támogatási előirányzatának előirányzat-módosítással történő növelését 
engedélyezheti az Üht. és az Üht2. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási 
egységek értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, továbbá az Üht. 
és az Üht2. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2013. évi értékesítéséből 
pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett bevételt meghaladó hányada 50%-ának 
megfelelő összeggel. 
(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport 
terhére az Üht. és az Üht2. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2013. 
évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, valamint az Üht. és 
az Üht2. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2013. évi értékesítéséből 
pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthet 
kiadásokat.” 
 
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-
megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. 
törvény 26. § (2) c) pontja alapján az üvegházhatású gáznyelők általi eltávolításának 
növelésére fordított, a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat keretében 
való felhasználásáról a miniszter, az államháztartásról szóló törvény felhatalmazása 
alapján kiadott rendelet szerint gondoskodik. 
 
Ennek értelmében az előirányzat felhasználását a Zöldgazdaság Finanszírozási 
Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról szóló 69/2013. (XI. 28.) NFM 
rendelet hatályba lépése tette lehetővé. 
 
A 2013. év során a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat terhére nem 
került pályázat meghirdetésre. A 2013. évi maradvány összegéből, valamint a 2014. 
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évben befolyó bevételből a 2014. év folyamán széleskörű épületenergetikai pályázati 
program indítása tervezett, mivel a magasabb összegű pályázati keret növeli a pályázat 
céljának hatékonyságát. 
 
A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer előirányzat adminisztrációs keretéből a 
kezelő szervi feladatokat ellátó ÉMI Nonprofit Kft.-vel megkötésre került a 
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer Panel III. feladatok előkészítéséről szóló 49,9 
millió forint összegű támogatási szerződés. A 2013. év folyamán a szerződés keretén 
belül nem történt kifizetés. 
 
Az Európai Bizottság NER300 programja keretén belül az EU-FIRE EGS Hungary 
Korlátolt Felelősségű Társasággal 2013 decemberében támogatási szerződés került 
megkötésre. 
 
Az Európai Bizottság odaítélési határozata alapján az első NER300 finanszírozási 
program keretében a Dél-alföldi EGS Erőmű Projekt 39.295.008,- EUR összegű 
támogatásban részesül.  
 
A támogatás összegét az Európai Bizottság biztosítja az Európai Beruházási Bankon 
keresztül, az összeg a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű 
előirányzat bankszámláján keresztül kerül továbbutalásra a kedvezményezett részére, 
tehát a szerződés forrását nem a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti 
kezelésű előirányzat biztosítja. 
 
A 2013. év folyamán a szerződés keretén belül az Európai Beruházási Bank részéről 
nem történt folyósítás, így nem került sor a kedvezményezett részére történő 
továbbutalására sem. (Az Európai Beruházási Bank által az előfinanszírozás 1. 
részletének folyósítása 2014. I. negyedévében történt.) 
 
Az Ávr. 150. § (1) c) pontja értelmében az előirányzat teljes összege, azaz 7.280,7 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány, melynek 
következtében a 2014. évben felhasználható. 
 
20.35.5 Energiafelhasználási hatékonyság javítása  
 

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 130,5 778,3 554,2 424,7 71,2

Bevétel 0,2 1,3 1,3 650,0 100,0

Támogatás 8,0 8,0 100,0

Előirányzat-maradvány 130,5 769,0 554,2 424,7 72,1

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 769,0 769,0
- Többletbevétel 1,3 1,3
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 8,0 8,0
2013. évi módosított előirányzat 778,3 770,3 8,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet intézménye 67,3 67,3

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 329,9 329,9

− gazdasági társaság  (MFB kamattámogatás) 7,4 7,4

− magánszemély (NEP pályázati támogatás) 17,7 17,7

− egyéb (zárolás kiváltás) 131,9 131,9
Összes kifizetés 554,2 0,0 554,2

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 

Az Energiafelhasználási hatékonyság javítása célelőirányzat (EHJC) célja a Nemzeti 
Energiatakarékossági Program (NEP) pályázatainak finanszírozása. Az előirányzat 
terhére nyújtott támogatásoknál a támogatási rendszer lebonyolításának operatív 
feladatait a 2013. évben NKEK Nonprofit Kft . látta el. 

Az EHJC előirányzat csak maradvánnyal rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat. 

Az előirányzaton 2013. évben 224,0 millió forint maradvány keletkezett, melyből a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 212,9 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 11,1 millió forint.  

Az előirányzatot a túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1259/2013. (V.13.) Korm. határozat alapján, 131,9 millió forint 
zárolás érintette, mely összeg befizetésre került a központi költségvetésbe. 

A Kormány a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványból 
219,3 millió forint átcsoportosítását rendelt el. 

A Kormány a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de 2013-ban meghiúsult 
maradványból 177,9 millió forint átcsoportosítását rendelte el.  

Az átcsoportosítások végrehajtásra kerültek. 

A Magyar Fejlesztési Bank 2013. évi kamattámogatási igényének finanszírozására 
2013. évben 8,0 millió forint került átcsoportosításra az NFM Igazgatás terhére az 
EHJC javára. 

Az EHJC 2013. évi többletbevétele 1,3 millió forint volt, mely a szabálytalanságokból 
adódó visszakövetelt támogatásokból  és kamatbevételeiből állt. 
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20.35.6 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása  
 

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 4 908,3 3 161,4 1 942,9 39,6 61,5

Bevétel 3,8 3,8 100,0

Előirányzat-maradvány 4 908,3 3 157,6 1 942,9 39,6 61,5

Létszám (fő) ** * **

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 3 157,6 3 157,6
- Többletbevétel 3,8 3,8
2013. évi módosított előirányzat 3 161,4 3 161,4 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− önkormányzat/vagy intézménye 36,5 36,5

− magánszemély 1 307,0 1307

− egyéb (maradvány befizetés) 599,4 599,4
Összes kifizetés 1 942,9 0,0 1 942,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (a továbbiakban: LKFT 
előirányzat) 2013. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előző évek 
maradványa 3.157,6 millió forint volt.  
 
Az előirányzat forrásait növelte 3,8 millió forint további forrás 2013. évben, mely a 
szabálytalanul igénybe vett támogatás illetve az ehhez kapcsolódó késedelmi 
kamatbevételként került vissza, illetve megfizetésre. Ez az összeg nem került 
felhasználásra, így az előirányzat korábbi évekből származó maradványát növeli. 
 
A pályázati rendszer működtetésére az előirányzatból kifizetés nem történt. A 
támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait kezelő szervezetként, az ÉMI  
Nonprofit Kft. látja el kizárólagos joggal. 
Az LKFT előirányzat célja a panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas 
és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület 
energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására történő támogatás nyújtása a lakáscélú 
állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján. 
A pályázatokhoz (a 2008. év előtt és a 2008. évben meghirdetett, LA-2 
lakásenergetikai pályázat, 2009. évben meghirdetett lakossági egyedi 
hőmennyiségmérést szolgáló fejlesztések (ÖKO LA-9), 2009. évben meghirdetett 
termofor kémények felújítása (LA-7), másrészt a 2011 decemberében újra 
meghirdetett Egycsatornás Gyűjtő Kémények (Termofor Kémények) Felújítási 
Programja) kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2013. évben 1.343,5 millió  forint volt. 
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A pénzügyi teljesítés 2013. évben 1.942,9 millió forint volt, többségében pályázat 
útján megítélt támogatások kifizetése. Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány átadása 599,4 millió forint.  
 
A pályázati források felhasználása felújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódik, az 
utófinanszírozás miatt a támogatás folyósítása a miniszteri döntést követően több évre 
is elhúzódik. 
Az előirányzat 2013. évi maradványa 1.218,5 millió forint, melyből 333,0 millió forint 
a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 885,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, ami kizárólag pályázat útján megítélt 
állami támogatás folyósításához kapcsolódó kötelezettségvállalás. 
 
20.35.7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai  

 

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 8 707,8 25 962,3 12 054,1 138,4 46,4

Bevétel 0,6 5,8 5,8 966,7 100,0

Támogatás 4 569,9 0,0

Előirányzat-maradvány 8 707,8 25 956,5 12 054,0 138,4 46,4

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 25 956,5 25 956,5
- Többletbevétel 5,8 5,8
2013. évi módosított előirányzat 25 962,3 25 962,3 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet intézménye (MÁK) 29,5 29,5

− nonprofit társaság 370,8 370,8

− magánszemély 11 653,8 11 653,8
Összes kifizetés 12 054,1 0,0 12 054,1

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A kiotói egységek átruházásából származó bevételek felhasználását az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szabályozza. A kibocsátható mennyiségi 
egységek értékesítéséből származó ellenérték - a Magyar Állam által folytatott 
nemzetközi kibocsátás-kereskedelem során a kiotói egységek értékesítéséből befolyt 
bevétel - terhére működtetett támogatási rendszer a Zöld Beruházási Rendszer 
(továbbiakban: ZBR). 
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A ZBR előirányzatból nyújtott támogatások lebonyolításának operatív feladatait 
kezelő szervezetként az ÉMI Nonprofit Kft., valamint NKEK Nonprofit Kft.) látta el a 
2013. évben. 
 
A ZBR éves költségvetési előirányzata – legfeljebb annak 5%-áig – felhasználható a 
ZBR kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei beszedéséhez, pénzeszközei 
felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a ZBR 
bevételeinek, mint pályázati pénzeknek a kvótavevővel kötött szerződésben előírtak 
szerinti felhasználására, a pályázatok megvalósulására, monitorozására, és az elért 
kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint jogszabályban meghatározott 
követelmények teljesülésére vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú 
értékeltetésére. 
 
2013. évben 522,9 millió forint összegű kötelezettségvállalás keletkezett, a ZBR 
adminisztrációs keret terhére, melyből 106,7 millió forint került kifizetésre. 
 
A ZBR előirányzat terhére korábbi években indított pályázati programok a 
következők: 

− Klímabarát Otthon Panel Alprogram (Panel I. szakasz 2009.) 
A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2013. évben 
266,7 millió forint volt. 

− Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram (EH, 2009) 
A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2013. évben 
350,2 millió forint volt. 

− Energiatakarékos Izzócsere Alprogram és Energiatakarékos Háztartási Gépcsere 
Alprogram (2010.)  

A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2013. évben 
25,4 millió forint volt az izzócsere alprogramra, és 50,6 millió forint a háztartási 
gépcsere programra. 

− Megújuló energiahasználatot elősegítő, használati melegvíz előállítását és 
fűtésrásegítést szolgáló napkollektor kiépítése alprogram (2011.)  

A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2013. évben 
151,4 millió forint volt. 

− Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram” keretében a pályázatok 
kezelésével kapcsolatos elő, közbenső és utóellenőrzési feladatok.  

A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2013. évben 
881,3 millió forint volt. 

− Klímabarát Otthon Panel II Alprogram 
A pályázat útján megítélt támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés 2013. évben 
10.004,2 millió forint volt. 
Pályázatok kezelésében közreműködő szervezet: ÉMI Nonprofit Kft. 
Az előirányzatból 2013. évben indított pályázati programok: 

− Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer „Közösségi közlekedésben 
üzemeltetett gázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő Alprogram 

− 2013. évben új pályázati konstrukcióként került meghirdetésre  az Új Széchenyi 
Terv Zöld Beruházási Rendszer Közösségi közlekedésben üzemeltetett 
földgázüzemű (CNG) autóbuszok beszerzését elősegítő alprogram.  
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− Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Bentlakásos közintézmények 
energiahatékonyságának növelését szolgáló napkollektorok alkalmazása, 
használati melegvíz igény részbeni kielégítése céljából Alprogram 

 
A pénzügyi teljesítés az ÉMI Nonprofit Kft. által kezelt pályázati alprogramokhoz 
kapcsolódóan 2013. évben összesen 11.729,8 millió forint volt, a pénzforgalomhoz 
nem kapcsolódó kötelezettségvállalás csökkentések összege 3.525,6 millió forint volt, 
pénzforgalomhoz nem kapcsolódó kötelezettségvállalás növekedése 7.597,2 millió 
forint volt. 
A jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése – inkasszálása – alapján 
2013. évben 5,8 millió forint bevétel keletkezett az ÉMI Nonprofit Kft. részéről kezelt 
pályázatok esetében.  
 
A ZBR előirányzat 2013. év végi maradványa 13.908,3 millió forint, mely Ávr. 150. § 
1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt előirányzat- maradványnak 
tekintendő. 
 
20.35.8 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 
 

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 56,4 1,5 1,5 2,7 100,0

Előirányzat-maradvány 56,4 1,5 1,5 2,7 100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

%-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1,5 1,5
2013. évi módosított előirányzat 1,5 1,5 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− egyéb (maradvány átadás saját fejkezre) 1,5 1,5
Összes kifizetés 1,5 0,0 1,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett, a korábbi években keletkezett 1,5 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013 (IX. 10.) Korm. 
határozat alapján  fejezeten belül a Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti 
kezelésű előirányzatra átcsoportosításra került. 
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20.35.9 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása 
 

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 102,0 0,0

Támogatás 102,0 102,0 100,0

Megnevezés

%-banmillió forintban, egy tizedessel

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 102,0 102,0
2013. évi módosított előirányzat 102,0 0,0 102,0 0,0  
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. A helyi ivóvízbázis szennyeződése miatt Abasár település vezetékes 
ivóvízellátása veszélybe került, ezért a Kormány 1817/2013. (XI. 14.) számú 
határozatának 1. pontjában a Mátrafüred és Abasár közötti távvezeték megvalósítására 
90,0 millió forint egyszeri átcsoportosítást rendelt el.  
Ezen túlmenően a Kormány a környező településeken az ellátás biztonsága érdekében 
1874/2013. (XI. 28.) számú határozatában elrendelte Gyöngyös és térsége 
vonatkozásában, a haladéktalanul szükséges műszaki beavatkozásokra vonatkozó 
részletes javaslati dokumentáció elkészíttetését, melyre 12,0 millió forintot 
csoportosított át. 
 
A Kormányhatározatokban foglaltaknak végrehajtására az NFM 2013 novemberében 
szerződést kötött az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal. A megvalósítás áthúzódik 2014. évre.  
 
Az előirányzat 2013. évi maradványa 102,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással 
terhelt. 
 
20.36.1 Autópálya rendelkezésre állási díj 
 

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 100 497,0 103 200,0 103 200,0 106 087,7 105 176,0 104,7 99,1

Bevétel 822,0 116,4 116,4 14,2 100,0

Támogatás 98 632,0 103 200,0 103 200,0 103 200,0 103 200,0 104,6 100,0

Előirányzat-maradvány 3 814,3 2 771,3 2 771,3 72,7 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 103 200,0 103 200,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 2 771,3 2 771,3
- Többletbevétel 116,4 116,4
2013. évi módosított előirányzat 106 087,7 2 887,7 103 200,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 104 853,0 104 853,0

− egyéb (Kincstári számlavezetési díj) 206,6 206,6

− egyéb (maradvány befizetés) 116,4 116,4
Összes kifizetés 105 176,0 0,0 105 176,0

Kiadás KiadásbólMegnevezés

 
 
A 2013. évi kiadások fedezetét a költségvetési törvényben rögzített 103.200,0 millió 
forint támogatás és a korábbi évről származó 2.771,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány biztosította. Az előirányzaton az AKA 
Alföld Koncessziós Autópálya Zrt.. (a továbbiakban: AKA Zrt.) 2012. évi 
teljesítéseihez kapcsolódó részteljesítés elszámolásából eredően visszautalt, összesen 
116,4 millió forint tárgyévi bevétel keletkezett, amely az 1259/2013. (V. 13.) Korm. 
határozat alapján befizetésre került a központi költségvetésbe. 
 
Az előirányzat az alábbi 2013. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet: 

− a Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az AKA 
Zrt. jogelődei között 1994. május 2-án létrejött koncessziós szerződés és 
módosításai szerint az M5 autópálya finanszírozásával, tervezésével, 
(tovább)építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA 
Zrt. részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén a részteljesítések 
(előlegszámlák) és a végelszámolások, valamint a pénzügyi teljesítésnél 
felszámított MNB díjak mérlegeként összesen 37.414,7 millió forint került 
kifizetésre. 

− a Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 
Duna Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2004. október 2-án létrejött 
koncessziós szerződés és módosításai szerint az M6 autópálya érdi tető – 
Dunaújváros közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, 
üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított 
MNB díjakkal kapcsolatosan 2013. évben összesen 19.345,2 millió forint 
kifizetésére került sor. 

− a Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az M6 
Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2008. július 16-án létrejött 
koncessziós szerződés szerint az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd 
közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével 
és fenntartásával kapcsolatosan 2013. évben összesen 17.286,1 millió forint 
összegű kifizetés történt. 
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− a Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az MAK 
Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. jogelődei között 2007. november 21-én 
létrejött koncessziós szerződés szerint az M6/M60 autópálya Szekszárd – Bóly 
– Pécs közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, 
üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított 
MNB díjakkal kapcsolatosan 2013. évben összesen 30.805,6 millió forint 
összegű kifizetésre került sor. 

− a nemzeti fejlesztési miniszter (és jogelődei) által a gyorsforgalmi úthálózat 
fejlesztésével kapcsolatosan magánfinanszírozói forrás bevonásával, 
koncessziós, illetve PPP-megállapodás keretében megkötött szerződések 
hatékony menedzsmentjéhez és felülvizsgálatához szükséges pénzügyi, 
műszaki és jogi tanácsadói díjak, a jogvitákhoz kapcsolódó költségek, valamint 
a perviteli költségek finanszírozása során az állam érdekeinek védelmében 
igénybe vett tanácsadói díjak fedezete céljából kifizetett támogatási összeg 
2013. évben összesen 1,4 millió forint volt. 

− A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján az 
előirányzat biztosított fedezetet a 206,6 millió forint összegű pénzügyi 
tranzakciós illetékfizetési kötelezettségre. 

 
Az összesen 105.176,0 millió forint összegű 2013. évi kifizetés fedezetét a 
költségvetési törvényben meghatározott támogatási keret, a 2012. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány biztosította.  Az 1259/2013. (V.13.) Korm. 
határozat alapján 116,4 millió forint tárgyévi bevétel befizetésre került a központi 
költségvetés részére . A rendelkezésre nem állási események és a teljesítménnyel 
kapcsolatos díjcsökkentések miatti díjlevonások, a hat havi euribor kamatláb valamint 
a forint/euró árfolyam viszonylag kedvező alakulása következtében 911,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett 2013-ban. 
 
20.36.2 Oktatási, kulturális és sport PPP programok 
 

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 11 432,8 21 102,0 21 102,0 8 586,3 7 961,9 69,6 92,7

Bevétel 57,7 0,0

Támogatás 11 667,6 21 102,0 21 102,0 8 293,8 8 293,8 71,1 100,0

Előirányzat-maradvány 292,5 236,9 81,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 21 102,0 21102
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -3 572,3 -3 572,3
- Előirányzat-maradvány 292,5 292,5
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -8 915,0 -8 915,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -320,9 -320,9
2013. évi módosított előirányzat 8 586,3 292,5 8 293,8 0,0  
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működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 7 927,7 7 927,7

− egyéb (maradvány befizetés) 34,2 34,2
Összes kifizetés 7 961,9 0,0 7 961,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A 2013. évi költségvetési előirányzatok tervezése során a „humán” PPP előirányzatok 
összevonásra kerültek egy jogcímcsoportba. A jogcímcsoport eredeti kiadási és 
támogatási előirányzata 21.102,0 millió forint volt. A fejezeti kezelésű előirányzat 
2012. évben keletkezett maradványa 292,5 millió forint volt, mely 2013. évben teljes 
egészében kifizetésre került. Az előirányzat az alábbi 2013. évi feladatokhoz 
biztosított pénzügyi fedezetet: 

− Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához: A feladatra 
2013. évben 5.184,7 millió forint állt rendelkezésre. Ez az összeg a 
felsőoktatási intézmények által PPP-konstrukcióban megvalósított oktatási-
kutatási infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó bérleti díj fizetési kötelezettség 
legfeljebb 50%-os állami támogatásának fedezete, amelyből 5.000,0 millió 
forint előirányzat-átcsoportosítással átkerült 14 intézmény részére. A 
fennmaradó 184,7 millió forint az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 1. b) 
pontja alapján átcsoportosításra került a Miniszterelnökség fejezethez, a PPP 
konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának 
támogatása érdekében. 

− Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához: A feladatra 
2013. évben 3.566,4 millió forint állt rendelkezésre. Az előirányzat biztosítja a 
felsőoktatási intézmények által PPP konstrukcióban megvalósított meglévő 
kollégiumi rekonstrukciójához kapcsolódó bérleti díj fizetési kötelezettség 
legfeljebb 50%-os állami támogatásának fedezetét, melyet előirányzat- 
átcsoportosítással teljesített 12 intézmény részére, 2013. évben 3.500,0 millió 
forint összegben. A fennmaradó 66,4 millió forintból 27,0 millió forint az 
1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 1. b) pontja alapján átcsoportosításra 
került a Miniszterelnökség fejezethez a PPP-konstrukcióban létesült 
önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása érdekében. A 
fennmaradó 39,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.  

− Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához: A feladatra 2013. 
évben 415,0 millió forint állt rendelkezésre, melynek terhére az állam az 
újonnan átadott diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 1.000 forint/férőhely 
támogatással járult hozzá, előirányzat átadásával 8 intézmény részére. A 415,0 
millió forint maradéktalanul átadásra került. 

− Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez: A Művészetek Palotája 
(továbbiakban: MÜPA) működésével kapcsolatos (rendelkezésre állási díj és 
közüzemi számlák) 2013. évi eredeti előirányzat 10.072,0 millió forint volt.  

2012 decemberében a Rendelkezésre Állási Szerződés a MÜPA-t működtető Nemzeti 
Filharmónia Kft. (továbbiakban: NF Kft.), valamint az érintett NFM és Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részéről módosításra került. A tárgyalások eredményeként 
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2012. és 2013. évekre a Szolgáltató NF Kft. díjkedvezményt nyújtott a Megrendelő (az 
Állam) részére. A díjcsökkentés összege összesen nettó 11.365.062 EUR, amelyből 
2012. évben a kedvezmény 2.412.578 EUR mértékű, 2013. évre 8.952.484 EUR 
mértékű volt, amelynek forintban megállapított 2013. évi összege 2.593,9 millió forint 
volt. A díjkedvezmény csak az említett két évre vonatkozott.  

A Rendelkezésre Állási Szerződés módosítása következtében megtakarítás jelentkezett 
a részfeladaton, amelyből átcsoportosításra került 297,0 millió forint a „PPP 
konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos 
kiadások” jogcímcsoportra, valamint az 1259/2013. (V.13.) Korm. határozat alapján 
294,4 millió forint támogatás csökkentésére került sor.  

Az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 1. b) pontja szerint az Oktatási, kulturális és 
sport PPP programok jogcímcsoport terhére 2.465,1 millió forint átcsoportosításra 
került a Miniszterelnökség fejezet, A sport XXI. Létesítményfejlesztési Program 
keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának 
támogatása jogcímcsoport javára további sport PPP projektek kiváltása érdekében. Az 
átcsoportosítás a Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetése feladatot 2.231,7 
millió forinttal érintette. 2013. évben a MÜPA részfeladaton 7.095,3 millió forint 
kifizetés történt. A 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
153,6 millió forint.  

− Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése: A Sport XXI. 
Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult 15 
tornaterem, 17 tanuszoda, 1 sportcsarnok projektből 2012. év végén 9 tornaterem 
és 8 tanuszoda projekt került kiváltásra . A 2013. évi eredeti előirányzat 1.799,3 
millió forint. A PPP projektek kiváltása következtében felszabaduló forrás (812,8 
millió forint) az 1083/2013 (II. 25.) Kormányhatározat alapján átcsoportosításra 
került az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe, további 
kiváltások megvalósítása céljából. A fennmaradó 986,5 millió forintból 611,0 
millió forint került kifizetésre. Az előirányzaton 2013. év végén 375,5 millió forint 
maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.  

− Tanácsadói és egyéb díjak: Tanácsadói és egyéb díjak feladat eredeti előirányzata 
40,7 millió forint volt 2013. évben, melynek terhére 19,0 millió forint kifizetés 
történt. A fennmaradó 21,7 millió forint az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
1. b) pontja alapján átcsoportosításra került a Miniszterelnökség fejezethez, a PPP 
konstrukcióban létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása 
érdekében. 

− Tranzakciós illeték: A tranzakciós illeték címen 2013. évre tervezett 23,9 millió 
forint teljes egészében átcsoportosításra került az NFM Igazgatás címhez. 

 
Az előirányzat 2013. évi maradványa 624,4 millió forint, amelyből 584,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 39,8 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt.  
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20.36.3 PPP konstrukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és 
befejezésével kapcsolatos kiadások 
 

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 475,9 3 407,6 3 407,0 715,9 100,0

Támogatás 3 586,5 297,0 297,0 8,3 100,0

Előirányzat-maradvány 3 110,6 3 110,6 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 3 110,6 3 110,6
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 297,0 297,0
2013. évi módosított előirányzat 3 407,6 3 110,6 297,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− önkormányzat/vagy intézménye 305,5 305,5

− egyéb (maradvány befizetés) 3 101,5 3 101,5
Összes kifizetés 3 407,0 0,0 3 407,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett.. A fejezeti kezelésű előirányzat 2012. évben keletkezett maradványa 
3.110,6 millió forint volt, mely 2013. évben teljes egészében kifizetésre került. Év 
közben az Oktatási, kulturális és sport PPP-programok jogcímcsoport előirányzat 
(Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez feladat) terhére 297,0 millió 
forint átcsoportosításra került ezen jogcímcsoportra, melynek terhére 296,8 millió 
forint kötelezettségvállalás történt. A tényleges kifizetés 296,4 millió forint volt 2013. 
évben. 
Az előirányzat 2013. évi maradványa 0,6 millió forint, amelyből 0,4 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
20.36.6 Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez 
 

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 133,8 5,8 5,8 4,3 100,0

Előirányzat-maradvány 133,8 5,8 5,8 4,3 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 5,8 5,8
2013. évi módosított előirányzat 5,8 5,8 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− egyéb (maradvány befizetés) 5,8 5,8
Összes kifizetés 5,8 0,0 5,8

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. A 2010-2011. évekről áthúzódó 5,8 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány 2013. év során befizetésre került a központi költségvetés 
javára.  
 
20.36.7 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése 
 

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 59,1 189,3 105,7 178,8 55,8

Előirányzat-maradvány 59,1 189,3 105,7 178,8 55,8

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 189,3 189,3
2013. évi módosított előirányzat 189,3 189,3 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 105,7 105,7
Összes kifizetés 105,7 0,0 105,7

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. A 2010-2011. évekről áthúzódó maradvány összege 189,3 millió forint 
volt, melynek terhére az év során 105,7 millió forint kifizetés történt.  
A 2013. év végén fennmaradó 83,6 millió forint maradvány teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt.  
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20.37.3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 
 

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 55,7 255,0 255,0 308,0 139,2 249,9 45,2

Támogatás 173,0 255,0 255,0 190,8 190,8 110,3 100,0

Előirányzat-maradvány 117,2 117,2 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 255,0 255
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -63,7 -63,7
- Előirányzat-maradvány 117,2 117,2
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -0,5 -0,5
2013. évi módosított előirányzat 308,0 117,2 190,8 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− nonprofit társaság 139,2 139,2
Összes kifizetés 139,2 139,2 0,0

Kiadás KiadásbólMegnevezés

 
 
Az előirányzat forrást biztosít az ÉMI Nonprofit Kft. részére az Épületenergetikai és 
energiahatékonysági célelőirányzattal kapcsolatos pályázatkezelési feladatok 
ellátásához, a Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása előirányzatból 
indított pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási, működtetési, valamint 
háttérintézményi feladatok ellátására. 
 
Az előirányzat összege a 2013. évi költségvetési törvény alapján 255,0 millió forint, 
melyből 0,5 millió forint az előirányzatot terhelő, Kincstár által áthárított tranzakciós 
illeték. 
 
A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján az előirányzatot 63,7 millió forint zárolás, 
majd csökkentés érintette. 
 
Az előirányzat terhére 2013. augusztus 27-én megkötésre került a 190,8 millió forint 
összegű pályázatkezelési és háttérintézményi feladatok ellátásáról szóló támogatási 
szerződés, melynek keretében a 2013. évben 22,0 millió forint összegű előleg került 
kifizetésre. 
 
A 2013. évi 168,8 millió forint maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással 
terhelt. 
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20.37.4 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 
 

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 281,6 262,0 262,0 156,4 156,4 55,5 100,0

Bevétel 19,6 0,0

Támogatás 292,0 262,0 262,0 126,4 126,4 43,3 100,0

Előirányzat-maradvány 30,0 30,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 262,0 262
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -146,5 -146,5
- Előirányzat-maradvány 30,0 30,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 10,9 10,9
2013. évi módosított előirányzat 156,4 30,0 126,4 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− közalapítvány 156,4 156,4
Összes kifizetés 156,4 156,4 0,0

Kiadás KiadásbólMegnevezés

 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 2013. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzat 
262,0 millió forint volt, melyből év elején az NGM engedélyét követően 0,5 millió 
forint átcsoportosításra került az NFM Igazgatás részére a kincstári tranzakciós illeték 
megfizetésének fedezetére. 
Az előirányzat 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 30,0 millió forint, 
mely 2013. évben kifizetésre került. Év közben az NFM Igazgatásának 
költségvetéséből 11,4 millió forint fejezeti hatáskörben átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzat 2013. évi forrásából a Puskás Tivadar Közalapítvány 126,4 millió 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
 
A 1259/2013. (V.13.) Korm. határozattal elrendelt zárolási, majd csökkentési 
kötelezettség 65,5 millió forint összegben érintette az előirányzatot. 
 
Tekintettel a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról 
szóló 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozatra, a fennmaradt 81,0 millió forint összegű 
forrás átcsoportosításra került a Belügyminisztérium javára a Puskás Tivadar 
Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok teljesítéséhez szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1947/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján. 
 
Az előirányzat célja a Puskás Tivadar Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) 
Alapító Okiratában meghatározott, közhasznú tevékenységével összefüggő 
feladatainak támogatása, továbbá – az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 
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223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet alapján – a Kormány által kijelölt magyar kritikus 
információs infrastruktúrák védelme, valamint a központi rendszeren megvalósuló 
kommunikáció biztonsága, a vírus- és más támadások káros hatásainak korlátozása 
érdekében nemzetközi együttműködéssel működtetett Nemzeti Hálózatbiztonsági 
Központ üzemeltetése volt, amelyet a 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet alapján a 
Közalapítvány látott el, az Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet 
üzemeltetésével párhuzamosan.  
A Közalapítvány további célja volt a külföldi csúcstechnológiák hazai elterjesztése és 
a világszínvonalú magyar technológiák nemzetközi piacra vitele (kétirányú tudás- és 
technológiatranszfer, partnerközvetítés), valamint a kis- és közepes magyar 
vállalkozások versenyképességének fejlesztése tanácsadás és technológiai audit 
segítségével.  
 
A támogatás a Közalapítvány működésének és információbiztonsági feladatokhoz 
kapcsolódó közhasznú tevékenységének ellátását szolgálta, melyek közül kiemelendő 
a CERT-Hungary Központ, a Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ, valamint az 
Országos Informatikai és Hírközlési Főügyelet közös jelentési rendszerének 
működtetése. 
 
20.37.5  ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása 
 

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 312,3 32,2 13,1 4,2 40,7

Bevétel 132,6 32,2 32,2 24,3 100,0

Támogatás 107,6 0,0

Előirányzat-maradvány 72,1 0,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Többletbevétel 32,2 32,2
2013. évi módosított előirányzat 32,2 32,2 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− egyéb (zárolás kiváltás) 13,1 13,1
Összes kifizetés 13,1 0,0 13,1

Kiadás KiadásbólMegnevezés

 
 
Az előirányzat tárgyévi forrással nem rendelkezett. Az NFM és az ESZA Nonprofit 
Kft. között a közhasznú feladatok ellátása tárgyban kötött 2012. évi támogatási 
szerződés keretében fel nem használt támogatásból az NFM részére történő 
visszafizetést követően a befolyt bevétel előirányzatosítása révén 32,2 millió forintot a 
2013. évi közhasznú feladatok ellátása tárgyban, az ESZA Nonprofit Kft.-vel kötött 
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támogatási szerződés részbeni fedezeteként használt fel a tárca. Ezen forrás szolgált az 
uniós pályázatkezelési tevékenység során felmerült, de SLA megállapodás keretében 
el nem számolható perköltség és kamatainak megfizetésére. 
 
A 2013. december 31-én fennálló kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 
19,1 millió forint, amely abból fakadt, hogy az NFM a támogatást utófinanszírozás 
keretében biztosította. Az előirányzaton kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány nem képződött 2013. december 31-én. 
 
20.37.6 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 
 

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 393,0 151,5 151,5 38,5 100,0

Bevétel 4,9 81,0 81,0 1 653,1 100,0

Támogatás 136,5 0,0

Előirányzat-maradvány 260,1 70,5 70,5 27,1 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 70,5 70,5
- Többletbevétel 81,0 81,0
2013. évi módosított előirányzat 151,5 151,5 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− nonprofit társaság 8,5 8,5

− egyéb (maradvány befizetés, zárolás kiváltás) 143,0 143,0
Összes kifizetés 151,5 8,5 143,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat tárgyévi forrással nem, kizárólag 61,9 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett 2013. január 1-én, 
amely a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy 
részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX.10.) Korm. határozat alapján,  
fejezeten belül átcsoportosításra került a Magán és egyéb jogi személyek fejezeti 
kezelésű előirányzatra.  
 
Az előirányzaton 2013. január 1-én 8,5 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány szerepel, mert az NFM fejezet tartalék forrásából 8,5 millió Ft 
átcsoportosításra került az előirányzatra az NKEK Nonprofit Kft. által ellátott 
energiastatisztikai feladatokkal kapcsolatos, a 2011. évről áthúzódó személyi jellegű 
költségek megtérítése céljából megkötött támogatási szerződésre, azonban a támogatás 
– annak utófinanszírozási jellegéből adódóan – csak 2013. márciusban került 
kifizetésre. 
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A 1259/2013. (V. 13) Korm. határozattal elrendelt zárolás, majd csökkentés 
kiváltására az év közben keletkezett többletbevétel 81,0 millió forint összegben 
befizetésre került. 
 
Az előirányzat 2013. december 31-én nem rendelkezett maradvánnyal. 
 
20.38.1 Nemzetközi tagdíjak  
 

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 129,9 312,3 312,3 491,0 486,6 374,6 99,1

Támogatás 347,3 312,3 312,3 273,6 273,6 78,8 100,0

Előirányzat-maradvány 217,4 217,4 100,0

%-banmillió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 312,3 312,3
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -78,1 -78,1
- Előirányzat-maradvány 217,4 217,4
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 39,4 39,4
2013. évi módosított előirányzat 491,0 217,4 273,6 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− egyéb (nemzetközi szervezet) 483,7 483,7

− egyéb (saját fej.kez.) 2,9  2,9
Összes kifizetés 486,6 483,7 2,9

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat felhasználásának célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, 
klímapolitikai és területfejlesztési nemzetközi szervezetekben való tagságunkból eredő 
nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése. Az előirányzatból fizetendő nemzetközi 
tagdíjak jogforrás alapjait törvénnyel, illetve Kormányrendelettel kihirdetett 
nemzetközi/kormányközi szerződések alkotják. 
 
Az előirányzatból az NFM az alábbi nemzetközi szervezetek tagdíjait finanszírozta: 
 
Közlekedés 

− AET (Európai Közlekedési Társulás) 
− ITF/CEMT (Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek Európai 

Konferenciája) 
− ERTICO (Európai Közlekedési Telematikai Szervezet) 
− IMO (Nemzetközi Tengerészeti Szervezet) 
− OTIF (Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Államközi Szervezet) 
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− CEDR (Európai Útügyi Igazgatók Konferenciája) 
− OSzZsD (Vasutak Nemzetközi Együttműködési Szervezete) 
− ECAC (Európai Polgári Repülési Konferencia) 
− ICAO (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) 

 
Energetika 

− IEA (Nemzetközi Energia Ügynökség) 
− Energia Charta 
− IEF (Nemzetközi Energia Fórum) 

 
Hírközlés 

− UPU (Egyetemes Postaegyesület) 
− CEPT (Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája) 
− ECO (Európai Távközlési Iroda) 
− ETSI (Európai Távközlési Szabványosítási Intézet) 

 
Klímapolitika 

− UNFCCC  (ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény) 
− UNFCCC KP (ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény – Kiotói 

Jegyzőkönyv) 
− ITL (Klímaváltozási Keretegyezmény – Tranzakciós Napló) 

 
Területfejlesztés 

− OECD LEED (Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési program) 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 312,3 millió forint, 
amelyet az 1259/2012. (V. 13.) Korm. határozat alapján 78,1 millió forint zárolás, 
majd csökkentés érintette, így a felhasználható támogatása 234,2 millió forintra 
csökkent. Fejezeti hatáskörben 39,4 millió forint került az előirányzatra 
átcsoportosításra. A 2012. évi 217,4 millió forint maradvány kifizetésre került. Az 
előirányzaton a 2013. évben összesen 486,6 millió forint kifizetés történt  így az 
előirányzat 2013. évi maradványa 4,4 millió forint, amelyből 2,6 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány.  
 
20.38.2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
 

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 293,4 117,0 117,0 1 092,3 701,4 239,1 64,2

Bevétel 197,6 954,2 954,2 482,9 100,0

Támogatás 117,0 117,0 136,8 136,8 100,0

Előirányzat-maradvány 95,8 1,3 1,3 1,4 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 117,0 117
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1,3 1,3
- Többletbevétel 954,2 954,2
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 19,8 19,8
2013. évi módosított előirányzat 1 092,3 955,5 136,8 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− gazdasági társaság 700,4 700,4

− egyéb (saját fej.kez. részére) 1,0 1,0
Összes kifizetés 701,4 0,0 701,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat az NFM-et mint költségvetési szervet terhelő, polgári jogi 
jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítésére szolgál. Az előirányzatból való 
kifizetés alapja az NFM perbeli képviseletét ellátó ügyvédekkel, ügyvédi irodákkal 
kötött megbízási szerződések.  
 
Az előirányzat korábbi években keletkezett maradványa 1,3 millió forint, ami teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. 
 
A 2013. évben az eredeti kiadási és támogatási előirányzat 117,0 millió forint volt.  Az 
előirányzatnak 2013. évben 954,2 millió forint összegű bevétele (ebből 954,1 millió 
forint  a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy 
részének felhasználásáról szóló 1632/2013. (IX. 10.) Korm. hat. alapján; 0,1 millió 
forint pedig adós elleni végrehajtás eredményeként) keletkezett. Az NFM Igazgatásból 
20,0 millió forint összegű támogatás került átcsoportosításra ehhez az előirányzathoz, 
ugyanakkor csökkentette a támogatási előirányzatot az NFM Igazgatás részére a 
tranzakciós illetékek megtérítése céljából átadott 0,2 millió forint. 
 
2013. évben a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 0,3 millió forint 
kifizetésre került, a meghiúsult kötelezettségvállalás 1,0 millió forintot tett ki. Az 
összeg a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem 
teljesült, továbbá meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem 
terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról szóló 1765/2013. (X. 25.) Korm. hat. 
alapján átadásra került a Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése előirányzat részére. 
 
A támogatási előirányzatból kifizetésre került a Magyar Linux Alapítvány részére 
egyezségi megállapodás alapján 106,2 millió forint. 
 
A bevételi előirányzatból bírósági ítélet alapján a K&H Bank részére kifizetésre került 
593,9 millió forint. 
 
Az előirányzaton 390,9 millió forint összegű maradvány keletkezett, amiből 10,8 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 380,1 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány. 
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20.38.3 Kormányzati szakpolitikai feladatok 
 

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 2 037,1 1 540,0 1 540,0 2 789,8 2 428,3 119,2 87,0

Támogatás 1 790,0 1 540,0 1 540,0 1 536,9 1 536,9 85,9 100,0

Előirányzat-maradvány 1 363,2 1 252,9 1 210,2 88,8 96,6

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

%-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 540,0 1540
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 1 252,9 1 252,9
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3,1 -3,1
2013. évi módosított előirányzat 2 789,8 1 252,9 1 536,9 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− alapítvány 976,6 976,6

− gazdasági társaság 1 451,7 1 451,7
Összes kifizetés 2 428,3 0,0 2 428,3

Kiadás KiadásbólMegnevezés

 
 
Az előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.540,0 millió forint, 2012. 
évben keletkezett maradványa 1.116,1 millió forint volt. Év közben az előirányzatból a 
pénzügyi tranzakciós illeték kifizetésének céljából 3,1 millió forint került az NFM 
Igazgatás részére átcsoportosításra, így a módosított támogatási előirányzat 1.536,9 
millió forintra változott. Az előirányzat forrást biztosít a kormányzati döntés-
előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, szakpolitikai és kommunikációs-
stratégiai tanácsadási, illetve ehhez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok 
elvégzése, valamint médiafigyelési, médiaelemzési, média-hatásvizsgálati szolgáltatás 
nyújtása tárgyában, közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötött vállalkozási 
szerződések pénzügyi fedezetére (az 1109/2011. (IV. 27.) Kormány határozatnak 
megfelelően).  
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 
előirányzat-maradványok felhasználásáról szóló 1500/2013 (VII. 31.) Korm. határozat 
alapján 168,7 millió forint maradvány a feladatra visszahagyásra került. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,0 millió forint fejezeten belül 
átcsoportosításra került a Magán és egyéb jogi személyek fejezeti kezelésű 
előirányzatra . Az előirányzaton 2013. évben összesen 2.428,3 millió forint kifizetése 
történt meg. 
 
Az előirányzat 2013. évi maradványa 361,5 millió forint, amelyből 324,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 36,9 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt. 
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20.38.4 A „Friends of Hungary” Alapítvány működtetése  
 

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 612,4 612,4 3 888,0 3 888,0 100,0

Támogatás 3 888,0 612,4 612,4 0,0

Előirányzat-maradvány 3 888,0 3 888,0 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 612,4 612,4
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben -612,4 -612,4
- Előirányzat-maradvány 3 888,0 3 888,0
2013. évi módosított előirányzat 3 888,0 3 888,0 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet intézménye 3 888,0 3 888,0
Összes kifizetés 3 888,0 0,0 3 888,0

Kiadás KiadásbólMegnevezés

 
 
Az előirányzat 2013. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 612,4 millió forint, 
2012. évi maradvány 3.888,0 millió forint volt. A Kormány a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról, 
valamint a NFM és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1026/2013. (I. 25.) Korm. határozattal a NFM fejezetnél, a 
„Friends of Hungary” Alapítvány működtetése jogcímcsoporton keletkezett 3.888,0 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványt visszahagyta, 
és azt, valamint a 612,4 millió forint összegű 2013. évi előirányzatot a 
Miniszterelnökség fejezet javára átcsoportosította. Ennek megfelelően az előirányzat 
2013. év végén nem rendelkezett maradvánnyal. 
 
20.38.5 Kockázati céltartalék 
 

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 24,3 0,3 0,3 1,2 100,0

Előirányzat-maradvány 24,3 0,3 0,3 1,2 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 0,3 0,3
2013. évi módosított előirányzat 0,3 0,3 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− egyéb (maradvány befizetés) 0,3 0,3
Összes kifizetés 0,3 0,0 0,3

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett, a korábbi években keletkezett 0,3 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013 (IX. 10.) Korm. 
határozat alapján fejezeten belül átcsoportosításra került a Magán és egyéb jogi 
személyek fejezeti kezelésű előirányzatra . 
 
20.38.7 Állami többletfeladatok 
 

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 28,8 168,7 44,9 155,9 26,6

Bevétel 30,1 0,0 0,0

Támogatás 21,9 134,2 134,2 612,8 100,0

Előirányzat-maradvány 11,3 34,5 27,1 239,8 78,6

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 34,5 34,5
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 134,2 134,2
2013. évi módosított előirányzat 168,7 34,5 134,2 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− más fejezet intézménye 23,7 23,7

− nonprofit társaság 1,0 1,0

− gazdasági társaság 16,2 16,2

− önkormányzat/vagy intézménye 4,0 4,0
Összes kifizetés 44,9 0,0 44,9

Kiadás KiadásbólMegnevezés
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Az Áht. alapján a miniszter által előírt befizetési kötelezettséget az NFM irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek a célelőirányzat javára teljesítik. A 2013. évben ilyen 
típusú befizetési kötelezettség nem került előírásra. 
 
Az előirányzatnak 2013. évi eredeti előirányzata nem volt. Az előirányzat 2012. évi 
maradványa 34,5 millió forint (ebből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
0,1 millió forint) volt. A maradványból az év folyamán 27,1 millió forint került 
felhasználásra. Év közben az NFM Igazgatásból az előirányzatra átcsoportosításra 
került 134,2 millió forint. 
 
Az előirányzat forrásából az alábbi szerződések megkötésére került sor: 

– HungaroControl Zrt. támogatása 12,8 millió forint, 
– Klauzál Lions Klub támogatása 1,0 millió forint, 
– Goldtimer Alapítvány támogatása 0,8 millió forint, 
– Országos Roma Önkormányzat támogatása 4,0 millió forint, 
– Közlekedéstudományi Egyesület támogatása 4,0 millió forint, 
– Airport Debrecen Repülőtér Üzemeltető Kft. támogatása 70,0 millió forint, 
– Hévíz-Sármellék Repülőtér Üzemeltető Kft. támogatása 30,0 millió forint, 
– PromoSport Kft. támogatása 1,5 millió forint, 
– Bányászati Múzeum támogatása 10,0 millió forint. 

 
Az előirányzat 2013. évi maradványa 123,8 millió forint, melyből 116,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt  7,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
20.38.8 Pesti Vigadó rekonstrukciója 
 

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 723,2 2 446,4 1 654,4 228,8 67,6

Támogatás 1 177,6 792,0 792,0 67,3 100,0

Előirányzat-maradvány 723,2 1 654,4 1 654,4 228,8 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 792,0 792,0
- Előirányzat-maradvány 1 654,4 1 654,4
2013. évi módosított előirányzat 2 446,4 1 654,4 792,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− alapítvány 1 654,4 1 654,4
Összes kifizetés 1 654,4 0,0 1 654,4

Megnevezés Kiadás Kiadásból
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Az előirányzatnak 2013. évi eredeti előirányzata nem volt. Az előirányzat 2012. évi 
maradványának összege 1.654,4 millió forint volt, amely az NFM és a Művészeti és 
Szabadművelődési Alapítvány között, a Pesti Vigadó műemléképület 
rekonstrukciójának II. üteméhez nyújtott támogatás tárgyában létrejött szerződés 
fedezete. 
A Pesti Vigadó épület rekonstrukciójának befejező III. üteméhez nyújtandó 
költségvetési támogatásról szóló 1514/2013. (VIII. 1.) Korm. határozatban rögzítettek 
alapján 792,0 millió forint átcsoportosítására került sor az előirányzat javára. 
 
2013. évben összesen 1.654,4 millió forint került kifizetésre és 792,0 millió forint 
maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány. 
 
20.38.11 Hungaroring Sport Zrt. tőkeemelése 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 1 000,0 1 000,0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -1 000,0 -1 000,0
2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. A Kormány a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1109/2013. (III. 7.) Korm. határozattal 1.000,0 millió forint egyszeri és azonnali 
átcsoportosítását rendelt el a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások és 
bevételek fejezetből.  
A Korm. határozat alapján a Társaság tőkehelyzetének megerősítése céljából – 
figyelembe véve a jövőbeni kiemelt jelentőségű beruházásokat – a Magyar Állam az  
NFM Igazgatáson keresztül a Hungaroring Sport Zrt-nél emelte a jegyzett tőkét 100,0 
millió forint, valamint a tőketartalékot  900,0 millió forint értékben.  
 
20.38.12 Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése 
 

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 400,0 300,0 75,0

Támogatás 400,0 400,0 100,0

%-banmillió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 400,0 400,0
2013. évi módos ított előirányzat 400,0 0,0 400,0 0,0  
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működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− nonprofit társaság 300,0 300,0
Összes kifizetés 300,0 300,0 0,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 4. § 
(2) bekezdése értelmében a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének 
előmozdítására, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló 
pályázat kiírásának, elbírálásának, a koncessziós szerződés megkötésének 
előkészítésére, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzésére a Támogató 
2012. október 29. napjával megalapította a 100%-os állami tulajdonban lévő 
zártkörűen működő nonprofit részvénytársasági formában működő ND Nemzeti 
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ( a továbbiakban: NDN Zrt.)  társaságot. 
 
A Kormány az NDN Zrt. működésének fedezetére a fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1109/2013. (III. 7.) Korm. határozatban 400,0 millió forint 
egyszeri és azonnali átcsoportosítását rendelt el a Nemzeti Dohánykereskedelmi 
Nonprofit Zrt. működtetése jogcímcsoport javára. Az előirányzatnak 2013. évi eredeti 
előirányzata nem volt.  
 
A NFM vissza nem térítendő támogatás formájában az NDN Zrt. Alapító Okiratában, 
valamint az Fdvtv-ben meghatározott tevékenységek ellátásához beruházási, valamint 
működési költségek finanszírozása céljából támogatást nyújtott. 
 
Az előirányzat 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványa 100,0 
millió forint. 
 
20.38.13. Kulturális célú fejlesztések  
 

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 7 050,0 0,0

Támogatás 7 050,0 7 050,0 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Korm. hatáskörben 7 050,0 7 050,0
2013. évi módosított előirányzat 7 050,0 0,0 7 050,0 0,0  
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. A Kormány a költségvetési fejezetek közötti átcsoportosításról szóló 
1996/2013. (XII. 29.) Korm. határozattal 7.050,0 millió forint átcsoportosítását 
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rendelte el a Kulturális célú fejlesztések jogcímcsoport javára, a XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Állami vagyonnal kapcsolatos 
kiadások cím, azon belül több alcím terhére. Az előirányzaton pénzügyi teljesítés nem 
történt, a maradvány 7.050,0 millió forint. 
 
20.39 Fejezeti általános tartalék 
 

2012. évi 
tény

2013. évi 
eredeti 

előirányzat

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2013. évi 
módosított 
előirányzat

2013. évi tény 5/1 5/4

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

Kiadás 0,5 0,5 100,0

Támogatás 0,5

Előirányzat-maradvány 0,5 0,5 100,0

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel %-ban

 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 0,5 0,5
2013. évi módosított előirányzat 0,5 0,5 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− egyéb (saját fej.kez.) 0,5 0,5
Összes kifizetés 0,5 0,0 0,5

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett, a korábbi években keletkezett 0,5 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1632/2013 (IX. 10.) Korm. 
határozat alapján fejezeten belül átcsoportosításra került a Magán és egyéb jogi 
személyek fejezeti kezelésű előirányzatra. 
 
20.40 Fejezeti egyensúlyi tartalék 
 

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 4 000,0 4 000,0 100,0

Támogatás 4 000,0

Előirányzat-maradvány 4 000,0 4 000,0 100,0

%-ban

Megnevezés

millió forintban, egy tizedessel
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0
Módosítások jogcímenként
- Előirányzat-maradvány 4 000,0 4 000,0
2013. évi módosított előirányzat 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0  
 

működésre meghatározott 
feladatra

Kedvezményezettek köre és száma

− saját intézmény (...db) 54,0 54,0

− más fejezet intézménye 791,0 791,0

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 180,0 180,0

− egyéb (saját fej.kez., különleges bevételek számla, zárolás) 2 975,0 2 975,0
Összes kifizetés 4 000,0 0,0 4 000,0

Megnevezés Kiadás Kiadásból

 
 
Az előirányzat 2013. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett, a korábbi években keletkezett 4.000,0 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2012. évi előirányzat-maradványok 
felhasználásáról szóló kormányhatározatok (1259/2013. (VI.13), 1356/2013 (VI. 24.), 
1427/2013 (VII. 10.), 1501/2013 (VII. 31.) és 1562/2013 (VIII. 16.) Korm. határozat) 
alapján 4.000,0 millió forint elvonásra, ill. átcsoportosításra került az alábbiak szerint: 

- A 1259/2013. (VI.13) Korm. határozat alapján zárolásra, majd csökkentésre 
került 2.000,0 millió forint 

- A 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján átadásra került 385,0 millió 
forint (ebből fejezeten belül 120,0 millió forint, fejezeten kívül 265,0 millió 
forint). 

- A 1501/2013 (VII. 31.) Korm. határozat alapján a Különleges bevételek 
számlára került átutalásra 470,0 millió forint. 

- A 1562/2013 (VIII. 16.) Korm. határozat alapján átadásra került 1.145,0 millió 
forint (ebből fejezetien belülre: 54,0 millió forint, fejezeten kívülre: 706,0 
millió forint, a Kormányzati szakpolitikai feladatok előirányzat zárolásának 
kiváltása érdekében 385,0 millió forint). 

 
 
21.1.2 Bányabezárás 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
1.000,0 millió forint egyedi támogatást irányzott elő az előirányzaton. 

Az előirányzat célja támogatás nyújtása – a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 
törvény 36. § (4) bekezdése alapján – a használaton kívüli bányászati célú 
mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatok elvégzésére kötelezett részére a 
megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni 
károkozás megszüntetése, az állami szénbányászatból kikerült munkavállalókat 
megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak 
kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, valamint az abban történő 
közreműködés céljából. A vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása és a környezeti 
károk elhárítása és megelőzése érdekében szükséges a meddő szénhidrogén-kutak 
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rétegeinek biztonságos lezárása és a kutak felszámolása, ezáltal a felszíni és a felszín 
alatti vizek és kőzetek védelme. 

Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2013. évi egyedi támogatásokról, 
költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és 
felhasználási szabályairól szóló 66/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a támogatást a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 
használta fel. 

Az NFM-hez benyújtott szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások ellenőrzését 
követően az NFM kezdeményezésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: 
NAV) a teljes támogatási összeget folyósította. 

21.1.3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése  
 
A 2013. évi eredeti kiadási előirányzat 190.492,2 millió forint. A 2013. évi teljesítés 
200.473,3 millió forint, ami meghaladja az eredeti előirányzatot, de tekintettel arra, 
hogy az előirányzat teljesülése – a Kormány jóváhagyásával –előirányzat-módosítás 
nélkül is eltérhet az eredeti előirányzattól, az előirányzatot nem volt szükséges 
módosítani. 
 
A helyközi személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, 
bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítésének jogszabályi alapját az 
1370/2007/EK rendelet képezi.  
 
Az Sztv. szerint a lakosság helyközi vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal 
történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása a Magyar Állam feladata, 
amelyet a MÁV-START, ill. a GYSEV Zrt.-vel, mint vasúti személyszállítási 
tevékenységet végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az 
előirányzat a nevezett szolgáltatók és a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási 
szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgálta. 
 
A költségtérítés összegét és igénybevételét az egyes gazdálkodó szervezetek részére 
nyújtott 2013. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb 
vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 66/2013. (III. 8.) 
Korm. rendelet határozta meg. Eszerint az előirányzatból a MÁV-START Zrt. 129 
683,0 millió forint összegben részesült, amelyet a 66/2013. (III. 8.) Korm. rendeletet 
módosító 366/2013. (X. 17.) Korm. rendelet 144 092,2 millió forintra módosított.  

 
Az előirányzatból a GYSEV Zrt. által végzett személyszállítási közszolgáltatás 
költségtérítésére előirányzott összeg a 66/2013. (III. 8.) Korm. rendelet szerint 9360,0 
millió forint volt, amelyet a 366/2013. (X. 17.) Korm. rendelet  10 400,0 millió forintra 
növelt.  
 
Az Sztv. értelmében a helyközi közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti 
autóbusz-közlekedés biztosítása, amelyet az autóbusszal személyszállítási 
tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az 
előirányzat a 24 Volán társaság és 4 autóbuszos magánvállalkozás, valamint  a Magyar 
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Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási 
feladatok ellátását szolgálta. 
 
Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás költségtérítését a 
66/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 32 400,0 millió forintban határozta meg, amelyet a 
366/2013. (X. 17.) Korm. rendelet 45 995,0 millió forintra módosított.  
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások előirányzatról az autóbusszal helyközi 
közösségi közlekedési szolgáltatást nyújt társaságok részére összesen 45.981,1 millió 
forint kifizetése történt.  
 
A költségvetési törvényben biztosított forrásból, a 66/2013. (III. 8.) Korm. rendelettel 
a szolgáltatók között nem felosztott, 19.049,2 millió forint összegű költségtérítés 
felosztásával kapcsolatban a Kormány úgy döntött, hogy arról az érintett társaságok 
első féléves gazdálkodási adatai alapján a második félévben szükséges döntést hozni. 
A fentieknek megfelelően a 366/2013. (X. 17.) Korm. rendelet már az első féléves 
gazdálkodási adatok figyelembe vételével módosította a 66/2013. (III. 8.) Korm. 
rendelet által meghatározott, a szolgáltatóknak járó költségtérítést. A személyszállítási 
közszolgáltatást végző szolgáltatókkal megkötött közszolgáltatási szerződések 
teljesülése biztosított volt.  

 
21.1.4. A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése  
 
A 2013. évi eredeti kiadási előirányzat 70.000,0 millió forint.  
 
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a 
közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
– szerződésben kötelezettséget vállal az országos törzshálózati pálya és tartozékai, 
valamint a regionális vasúti pálya és tartozékai működtetését végző vasúti társaságnak 
a pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, és a hálózat-hozzáférési díjból, 
valamint a vasúti társaság egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak 
elismert költségei megtérítésére.  
 

A költségtérítés összegét és igénybevételét az egyes gazdálkodó szervezetek részére 
nyújtott 2013. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb 
vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 66/2013. (III. 8.) 
Korm. rendelet határozta meg. Eszerint az előirányzatból a MÁV-START Zrt. 
65.620,0 millió forint, a GYSEV Zrt. 4.380,0 millió forint összegben részesült.  

 
A szolgáltatókat megillető költségtérítés teljes mértékben, a 66/2013. (III. 8.) Korm. 
rendeletben foglalt felosztásnak megfelelően, összesen 70.000,0 millió forint 
összegben kifizetésre került. A társaságokat megillető összegeket a központi 
előirányzaton rendelkezésre álló források terhére, a jogszabályban kijelölt NAV 
folyósított. 

 
22. Elektronikus útdíj 
 

A hazai közúthálózat állapotának megóvása, finanszírozási forrásainak bővítése és a 
közlekedésben résztvevők méltányosabb teherviselése érdekében született meg az 
autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról 
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szóló 2013. évi LXVII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 209/2013. 
(VI. 18.) Korm. rendelet. 
 
Ezt követően a kormányzat terveinek megfelelően és a kitűzött határidőben 2013. 
július 1-én elindult Magyarországon a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg 
feletti tehergépkocsik számára a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer. 
 
A rendszer indulása óta a működésben jelentős fennakadás nem volt, a Hu-Go-nak 
elnevezett díjszedési rendszerben 2013. december végéig több mint 32 ezer ügyfél 
regisztrálta, összesen 112 ezer darabot meghaladó tehergépjárművét. A regisztrált 
fedélzeti berendezések száma meghaladta az 53 ezret, akik útdíj bevallásukat 24 
auditált bevallási közreműködőn keresztül tehetik meg. A fedélzeti berendezéseken 
keresztül történő bevallások aránya, az induláskori 24,5%-os szintről csaknem 
duplájára, 45,6%-ra növekedett az év utolsó hónapjára. 
 
Az eredeti bevételi előirányzat a fentieknek megfelelően bruttó 75.000,0 millió forint 
összegben lett megtervezve. A rendszer működésének első félévében hozta a tőle 
elvárt bevételi szintet, mely 2013. évben bruttó 78.887,1  millió forintot tett ki. 
 
A rendszer gyakorlati kialakítása során realizálódott, hogy a decemberi úthasználati 
díjak csak következő évben folynak be a költségvetésbe, és a díjak általános forgalmi 
adó tartalma általános forgalmi adó bevételként jelenik meg a költségvetésben. Így az 
Elektronikus útdíj bevételi számla javára 2013. évben az első 5 havi bevétel nettó 
összege, vagyis 53.715,7 millió forint került befizetésre. (Az áfával növelt összeg 
68.219,0 millió forint.) 
 

24. K-600 hírrendszer működtetésére  

A K-600 hírrendszer üzemeltetése központi kezelésű előirányzat 2013. évi eredeti 
kiadási előirányzata 55,0 millió forint, melyhez kiegészítő forrást jelentett év közben a 
2013. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról szóló 1509/2013.(VIII. 1.) Korm. határozat alapján 
átcsoportosított 205,0 millió forint. 
A módosításokat követően a célelőirányzat tárgyévi forrása 260,0 millió forint volt, 
mely teljes mértékben felhasználásra került. 
 
A feladatok egyik csoportja az alapvetően kormányzati célokat szolgáló K-600 
távközlési rendszer működtetése és fenntartása, a másik a KTIR néven szereplő 
informatikai rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése volt, amelyek ellátása a 
HM Védelmi Hivatal igényeinek megfelelően, velük szoros együttműködésben történt. 
A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. 
törvény és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint 
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1524/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 
szabályozta. 
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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

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 612 045,0 574 355,1 3 900,0 714 068,2 629 147,927 778,786 410,721 623,7578 255,1 135 813,1

1. Költségvetési szerv 122 848,4 112 931,5 -- 157 593,2 136 012,927 778,712 491,54 391,5112 931,5 44 661,7

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

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

01/01  Személyi juttatások 11 967,3 12 327,4 -- 13 609,5 12 745,01 152,198,431,612 327,4 1 282,1

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 149,7 3 273,9 -- 3 598,1 3 318,8289,426,38,53 273,9 324,2

01/03  Dologi kiadások 95 083,4 90 492,1 -- 123 870,4 108 175,319 266,09 960,94 151,490 492,1 33 378,3

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 0,3 0,30,3------ 0,3

01/05  Egyéb működési célú kiadások 7 042,4 4 509,9 -- 5 804,4 4 259,51 254,540,0--4 509,9 1 294,5

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

02/01  Beruházások 3 924,4 1 628,0 -- 6 834,8 4 911,93 975,51 031,3200,01 628,0 5 206,8

02/02  Felújítások 653,2 250,0 -- 1 708,6 1 049,41 187,3271,3--250,0 1 458,6

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 1 028,0 450,2 -- 2 167,1 1 552,7653,61 063,3--450,2 1 716,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 232 973,2 199 076,4 3 900,0 293 922,8 219 620,7--73 919,217 027,2202 976,4 90 946,4

232 973,2 199 076,4 3 900,0 293 922,8 219 620,7--73 919,217 027,2202 976,4 90 946,4

3. Központi előirányzat 256 223,4 262 347,2 -- 262 552,2 273 514,3----205,0262 347,2 205,0

256 223,4 262 347,2 -- 262 552,2 273 514,3----205,0262 347,2 205,0

BEVÉTELEK 126 296,9 172 419,9 -- 193 060,7 172 146,58 702,311 938,5--172 419,9 20 640,8

1. Költségvetési szerv 118 607,5 95 549,0 -- 112 740,0 113 174,08 702,38 488,7--95 549,0 17 191,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 7 689,4 1 870,9 -- 5 320,7 5 256,8--3 449,8--1 870,9 3 449,8

3. Központi előirányzat -- 75 000,0 -- 75 000,0 53 715,7------75 000,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 77 163,9 -- -- 100 369,9 73 505,819 076,481 293,5---- 100 369,9

1. Költségvetési szerv 6 106,2 -- -- 19 076,4 18 334,819 076,4------ 19 076,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 71 057,7 -- -- 81 293,5 55 171,0--81 293,5---- 81 293,5

TÁMOGATÁSOK 213 347,0 214 588,0 3 900,0 233 085,4 233 085,4---6 821,321 418,7218 488,0 14 597,4

1. Költségvetési szerv 16 527,3 17 382,5 -- 25 776,8 25 776,8--4 002,84 391,517 382,5 8 394,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 196 819,7 197 205,5 3 900,0 207 308,6 207 308,6---10 824,117 027,2201 105,5 6 203,1

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2 209,0 2 396,0 -- 2 430,0 2 367,0------2 396,0 --

1. Költségvetési szerv 2 209,0 2 396,0 -- 2 430,0 2 367,0------2 396,0 --

LÉTSZÁMKERET 2 396,0 -- -- 1 177,0 3 243,0-------- --

1. Költségvetési szerv 2 396,0 -- -- 1 177,0 3 243,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 60 986,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 69 388,4
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 8 500,6 7 173,5 -- 11 286,8 9 306,43 458,6941,7-287,07 173,5 4 113,3 -- --

1 Működési költségvetés 8 400,6 7 162,5 -- 10 187,0 8 206,73 433,1-121,6-287,07 162,5 3 024,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 808,2 3 650,9 -- 4 056,0 3 794,1456,1---51,03 650,9 405,1 -- --

Rendszeres személyi juttatások 2 810,4 3 273,0 -- 3 124,8 3 017,5------3 273,0 --

Nem rendszeres személyi juttatások 875,8 304,9 -- 823,7 677,9------304,9 --

Külső személyi juttatások 122,0 73,0 -- 107,5 98,7------73,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

991,9 963,1 -- 1 088,3 1 024,0139,0---13,8963,1 125,2 -- --

Társadalombiztosítási járulék 945,7 963,1 -- 985,9 921,6------963,1 --

Egészségügyi hozzájárulás 43,4 -- -- 99,7 99,8-------- --

Táppénz hozzájárulás 2,8 -- -- 2,7 2,6-------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 671,4 2 548,5 -- 4 166,0 2 526,21 961,3-121,6-222,22 548,5 1 617,5 -- --

Készletbeszerzés 0,9 0,6 -- 1,5 1,5------0,6 --

Kommunikációs szolgáltatások 48,0 26,2 -- 123,7 31,1------26,2 --

Szolgáltatás 561,1 1 352,0 -- 1 421,0 1 019,6------1 352,0 --

Vásárolt közszolgáltatások 107,9 107,2 -- 145,2 130,7------107,2 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 143,6 432,0 -- 533,9 214,9------432,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 25,3 4,6 -- 43,6 43,6------4,6 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 166,1 149,8 -- 249,5 198,4------149,8 --

Költségvetési befizetések 230,0 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 68,5 59,2 -- 589,4 572,9------59,2 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,2 -- -- -- 0,2-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 216,3 332,5 -- 929,5 198,2------332,5 --

Egyéb dologi kiadások 103,5 84,4 -- 128,7 115,1------84,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 929,1 -- -- 876,7 862,4876,7------ 876,7 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 1 378,9 -- -- 249,1 249,1-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 1 378,9 -- -- -- 212,4-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 36,7-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 64,0 -- -- 627,6 613,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak -- -- -- -- 71,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 64,0 -- -- -- 541,9-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

264,1 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 222,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 11,0 -- 1 099,8 1 099,725,51 063,3--11,0 1 088,8 -- --2548



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 
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módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 
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Intézményi 
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módosítás

2013. évi 

összes nem 
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módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 1 Beruházások -- -- -- 17,5 17,417,5------ 17,5 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 100,0 11,0 -- 1 082,3 1 082,38,01 063,3--11,0 1 071,3 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 100,0 -- -- 82,3 82,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek -- -- -- -- 24,0-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 100,0 -- -- 58,3 58,3-------- --

Pénzügyi befektetések kiadásai -- -- -- 1 000,0 1 000,0-------- --

Lakástámogatás -- 11,0 -- -- --------11,0 --

BEVÉTELEK 2 616,5 349,7 -- 2 339,4 2 346,91 443,6546,1--349,7 1 989,7 -- --

1 Működési költségvetés 2 616,5 338,7 -- 2 281,1 2 288,61 443,6498,8--338,7 1 942,4 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 2 390,0 114,6 -- 613,4 619,1------114,6 --

Alaptevékenység bevételei 2 066,5 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 297,1 110,0 -- 570,1 575,3------110,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 26,4 4,6 -- 43,3 43,8------4,6 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 223,2 224,1 -- 1 667,7 1 668,5------224,1 --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 182,5 224,1 -- -- 372,3------224,1 --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 322,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól -- -- -- -- 973,9-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

40,7 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3,3 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 3,3 -- -- -- ---------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- -- 1,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 11,0 -- 58,3 58,3--47,3--11,0 47,3 -- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- 11,0 -- 58,3 58,3------11,0 --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

-- 11,0 -- 58,3 58,3------11,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 846,3 -- -- 2 015,0 1 852,32 015,0------ 2 015,0 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 846,3 -- -- 1 976,8 1 814,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele -- -- -- 38,2 38,2-------- --

TÁMOGATÁSOK 5 799,3 6 823,8 -- 6 932,4 6 932,4--395,6-287,06 823,8 108,6 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 5 688,3 6 823,8 -- 5 929,2 5 929,2------6 823,8 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 111,0 -- -- 1 003,2 1 003,2-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 761,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 825,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 568 626 -- ----626 -- -- 590605

LÉTSZÁMKERET 626 -- -- ------ -- -- 639638

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ( 12701 Távközlés, hírközlés )3

KIADÁSOK 2 932,3 1 549,2 -- 7 080,3 4 371,51 664,8875,12 991,21 549,2 5 531,1 -- --

1 Működési költségvetés 1 800,7 1 549,2 -- 6 338,1 3 637,9922,6875,12 991,21 549,2 4 788,9 -- --

2549



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 1 Személyi juttatások 416,8 324,0 -- 877,8 705,8553,7--0,1324,0 553,8 -- --

Rendszeres személyi juttatások 231,2 223,3 -- 551,6 429,1------223,3 --

Nem rendszeres személyi juttatások 174,4 49,8 -- 275,2 265,3------49,8 --

Külső személyi juttatások 11,2 50,9 -- 51,0 11,4------50,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

104,4 82,9 -- 232,4 187,5149,5----82,9 149,5 -- --

Társadalombiztosítási járulék 87,2 82,3 -- 202,3 160,9------82,3 --

Egészségügyi hozzájárulás 17,0 -- -- 29,5 26,6-------- --

Táppénz hozzájárulás -- 0,6 -- 0,6 --------0,6 --

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 216,3 1 142,3 -- 4 931,3 2 449,2-77,2875,12 991,11 142,3 3 789,0 -- --

Készletbeszerzés 10,6 10,1 -- 110,4 98,2------10,1 --

Kommunikációs szolgáltatások 774,4 750,1 -- 3 982,7 1 551,7------750,1 --

Szolgáltatás 129,9 80,5 -- 182,5 173,7------80,5 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 170,1 200,0 -- 472,4 457,7------200,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 20,8 35,6 -- 4,7 --------35,6 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 24,1 25,2 -- 27,9 25,5------25,2 --

Adók, díjak, befizetések 43,2 18,3 -- 74,1 71,1------18,3 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés -- 2,5 -- 2,5 --------2,5 --

Egyéb dologi kiadások 43,2 20,0 -- 74,1 71,3------20,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 63,2 -- -- 296,6 295,4296,6------ 296,6 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 61,1 -- -- 125,7 124,5-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 61,1 -- -- -- 57,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 67,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2,1 -- -- 170,9 170,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2,1 -- -- -- 170,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás külföldre -- -- -- -- 0,5-------- --

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre -- -- -- 0,2 0,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 131,6 -- -- 742,2 733,6742,2------ 742,2 -- --

 / 1 Beruházások 1 131,6 -- -- 742,2 733,6742,2------ 742,2 -- --

Intézményi beruházási kiadások 1 131,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 051,4 713,3 -- 2 281,9 2 281,81 557,511,1--713,3 1 568,6 -- --

1 Működési költségvetés 886,7 713,3 -- 1 646,4 1 579,6922,011,1--713,3 933,1 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 580,6 713,3 -- 724,4 724,3------713,3 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 422,5 404,1 -- 442,1 438,0------404,1 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 158,1 309,2 -- 282,3 286,3------309,2 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 247,8 -- -- 847,0 780,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 247,8 -- -- -- 755,0-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól -- -- -- -- 25,3-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 58,3 -- -- 75,0 75,0-------- --2550



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 
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hatáskörű 

módosítás
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hatáskörű 
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Intézményi 
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2013. évi 
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 58,3 -- -- -- 75,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 164,7 -- -- 635,5 702,2635,5------ 635,5 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 164,7 -- -- 635,5 702,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 702,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

1 164,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 199,2 -- -- 107,3 107,3107,3------ 107,3 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 199,2 -- -- 107,3 107,3-------- --

TÁMOGATÁSOK 789,0 835,9 -- 4 691,1 4 691,1--864,02 991,2835,9 3 855,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 789,0 835,9 -- 4 691,1 4 691,1------835,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 107,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 708,7

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 54 42 -- ----42 -- -- 7971

LÉTSZÁMKERET 42 -- -- ------ -- -- 885--

Országos Atomenergia Hivatal ( 09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása )4

KIADÁSOK 2 643,9 2 590,5 -- 2 823,2 2 472,4219,712,70,32 590,5 232,7 -- --

1 Működési költségvetés 2 630,9 2 556,4 -- 2 795,3 2 462,2225,912,70,32 556,4 238,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 663,3 680,3 -- 651,7 631,4-28,8--0,2680,3 -28,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások 502,9 542,5 -- 487,5 487,5------542,5 --

Nem rendszeres személyi juttatások 150,6 133,0 -- 153,4 133,1------133,0 --

Külső személyi juttatások 9,8 4,8 -- 10,8 10,8------4,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

176,3 185,1 -- 173,7 149,2-11,5--0,1185,1 -11,4 -- --

Társadalombiztosítási járulék 167,5 172,0 -- 152,8 138,4------172,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 8,4 12,6 -- 20,7 10,6------12,6 --

Táppénz hozzájárulás 0,4 0,5 -- 0,2 0,2------0,5 --

 / 3 Dologi kiadások 1 791,3 1 691,0 -- 1 969,8 1 681,4266,112,7--1 691,0 278,8 -- --

Készletbeszerzés 15,2 22,2 -- 21,8 14,9------22,2 --

Kommunikációs szolgáltatások 62,7 72,8 -- 81,7 61,9------72,8 --

Szolgáltatás 245,3 274,6 -- 336,5 293,5------274,6 --

Vásárolt közszolgáltatások 379,0 391,0 -- 423,8 262,1------391,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 182,6 180,9 -- 204,5 158,4------180,9 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 47,2 45,6 -- 45,2 43,6------45,6 --

Költségvetési befizetések 568,8 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 284,1 697,9 -- 838,3 831,7------697,9 --

Egyéb dologi kiadások 6,4 6,0 -- 18,0 15,3------6,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,1 0,20,1------ 0,1 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,1 0,2-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 0,2-------- --2551



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

2 Felhalmozási költségvetés 13,0 34,1 -- 27,9 10,2-6,2----34,1 -6,2 -- --

 / 1 Beruházások 13,0 34,1 -- 25,4 7,7-8,7----34,1 -8,7 -- --

Intézményi beruházási kiadások 13,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások -- -- -- 2,5 2,52,5------ 2,5 -- --

BEVÉTELEK 2 599,7 2 573,3 -- 2 664,6 2 665,578,612,7--2 573,3 91,3 -- --

1 Működési költségvetés 2 599,7 2 573,3 -- 2 661,9 2 662,875,912,7--2 573,3 88,6 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 2 337,4 3,2 -- 7,3 8,2------3,2 --

Alaptevékenység bevételei 2 326,0 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 11,4 3,2 -- 7,3 8,2------3,2 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 208,5 214,2 -- 217,9 217,9------214,2 --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 1,0 -- -- -- 3,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 206,4 214,2 -- -- 214,2------214,2 --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

1,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 53,8 -- -- 72,2 72,2-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 53,8 -- -- -- 72,2-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 2 355,9 -- 2 364,5 2 364,5------2 355,9 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2,7 2,72,7------ 2,7 -- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől -- -- -- -- 2,7-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 167,8 -- -- 141,1 141,1141,1------ 141,1 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 161,8 -- -- 140,1 140,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 6,0 -- -- 1,0 1,0-------- --

TÁMOGATÁSOK 17,5 17,2 -- 17,5 17,5----0,317,2 0,3 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 17,5 17,2 -- 17,5 17,5------17,2 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 141,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 351,7

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 82 83 -- ----83 -- -- 8083

LÉTSZÁMKERET 83 -- -- ------ -- -- 8989

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ( 11108 Bányászat szakigazgatása )5

KIADÁSOK 2 704,2 2 277,5 -- 4 286,5 2 684,9454,850,01 504,22 277,5 2 009,0 -- --

1 Működési költségvetés 2 636,0 2 277,5 -- 3 203,0 2 546,3-618,139,41 504,22 277,5 925,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 725,5 766,4 -- 768,0 751,0-11,710,03,3766,4 1,6 -- --

Rendszeres személyi juttatások 639,8 698,8 -- 661,8 647,8------698,8 --

Nem rendszeres személyi juttatások 78,4 62,6 -- 98,0 95,0------62,6 --

Külső személyi juttatások 7,3 5,0 -- 8,2 8,2------5,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

187,8 200,3 -- 206,0 197,12,32,50,9200,3 5,7 -- --

Társadalombiztosítási járulék 182,6 195,2 -- 185,6 177,7------195,2 --2552



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat
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módosítás
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2013. évi 
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törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Egészségügyi hozzájárulás 5,0 3,9 -- 19,2 18,8------3,9 --

Táppénz hozzájárulás 0,2 1,2 -- 1,2 0,6------1,2 --

 / 3 Dologi kiadások 1 383,6 1 075,1 -- 1 651,9 1 157,0-950,126,91 500,01 075,1 576,8 -- --

Készletbeszerzés 32,8 34,1 -- 36,7 31,6------34,1 --

Kommunikációs szolgáltatások 46,3 49,5 -- 46,7 40,2------49,5 --

Szolgáltatás 221,6 230,0 -- 303,0 287,1------230,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 73,9 90,0 -- 95,7 82,3------90,0 --

Általános forgalmi adó-befizetés 3,3 2,0 -- 7,1 7,1------2,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 7,6 7,3 -- 8,5 7,2------7,3 --

Költségvetési befizetések 958,6 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 19,2 634,3 -- 673,0 672,4------634,3 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 5,1 5,7 -- 6,0 3,6------5,7 --

Egyéb dologi kiadások 15,2 22,2 -- 475,2 25,5------22,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 339,1 235,7 -- 577,1 441,2341,4----235,7 341,4 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 322,3 235,7 -- 577,1 441,2------235,7 --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 322,3 235,7 -- -- 430,6------235,7 --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 10,6-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

14,1 -- -- -- ---------- --

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

2 Felhalmozási költségvetés 68,2 -- -- 1 083,5 138,61 072,910,6---- 1 083,5 -- --

 / 1 Beruházások 46,0 -- -- 1 081,4 136,51 070,810,6---- 1 081,4 -- --

Intézményi beruházási kiadások 46,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások -- -- -- 0,4 0,40,4------ 0,4 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 22,2 -- -- 1,7 1,71,7------ 1,7 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 22,2 -- -- 1,7 1,7-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0,1 -- -- -- 0,2-------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 22,1 -- -- 1,5 1,5-------- --

BEVÉTELEK 2 700,3 2 277,5 -- 2 394,0 2 861,666,550,0--2 277,5 116,5 -- --

1 Működési költségvetés 2 676,3 2 277,5 -- 2 327,5 2 794,7--50,0--2 277,5 50,0 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 2 661,6 11,5 -- 61,5 60,9------11,5 --

Alaptevékenység bevételei 2 644,3 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 14,2 9,5 -- 53,4 52,8------9,5 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 3,0 2,0 -- 8,1 8,1------2,0 --

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

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 0,4 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

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

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 14,3 -- -- -- ---------- --2553
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Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 14,3 -- -- -- ---------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 2 266,0 -- 2 266,0 2 733,8------2 266,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 24,0 -- -- 66,5 66,966,5------ 66,5 -- --

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

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

22,1 -- -- 66,5 66,9-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

22,1 -- -- 66,5 66,9-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 266,6 -- -- 388,3 387,4388,3------ 388,3 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 221,9 -- -- 388,0 387,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 44,7 -- -- 0,3 0,3-------- --

TÁMOGATÁSOK 6,6 -- -- 1 504,2 1 504,2----1 504,2-- 1 504,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 6,6 -- -- 1 504,2 1 504,2-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 269,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 068,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 162 167 -- ----167 -- -- 161167

LÉTSZÁMKERET 167 -- -- ------ -- -- 163165

Nemzeti Közlekedési Hatóság ( 12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása )7

KIADÁSOK 29 959,3 28 970,3 -- 33 767,1 30 767,53 170,81 616,49,628 970,3 4 796,8 -- --

1 Működési költségvetés 28 769,1 27 818,1 -- 32 928,4 30 304,03 494,51 606,29,627 818,1 5 110,3 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 414,9 2 973,9 -- 2 839,2 2 656,6-160,518,27,62 973,9 -134,7 -- --

Rendszeres személyi juttatások 1 941,7 2 318,5 -- 2 170,4 2 038,3------2 318,5 --

Nem rendszeres személyi juttatások 274,7 454,7 -- 333,7 283,2------454,7 --

Külső személyi juttatások 198,5 200,7 -- 335,1 335,1------200,7 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

638,6 744,5 -- 736,8 688,1-14,64,92,0744,5 -7,7 -- --

Társadalombiztosítási járulék 596,4 720,9 -- 688,5 659,2------720,9 --

Egészségügyi hozzájárulás 40,3 14,0 -- 38,7 27,8------14,0 --

Táppénz hozzájárulás 1,9 9,6 -- 9,6 1,1------9,6 --

 / 3 Dologi kiadások 25 498,5 24 099,5 -- 29 243,8 26 850,73 561,21 583,1--24 099,5 5 144,3 -- --

Készletbeszerzés 370,8 279,7 -- 484,3 411,9------279,7 --

Kommunikációs szolgáltatások 1 843,8 1 154,2 -- 2 667,6 1 960,4------1 154,2 --

Szolgáltatás 781,5 685,2 -- 966,8 798,5------685,2 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 807,4 556,7 -- 1 385,7 1 023,0------556,7 --

Általános forgalmi adó-befizetés 6,9 -- -- 4,3 4,2-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 225,4 80,4 -- 490,4 348,7------80,4 --

Költségvetési befizetések 21 108,0 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 130,2 21 244,1 -- 21 425,0 21 403,0------21 244,1 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,3 -- -- 2,0 0,1-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 51,1 51,0 -- 65,4 39,7------51,0 --2554
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Egyéb dologi kiadások 173,1 48,2 -- 1 752,3 861,2------48,2 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 0,3 0,30,3------ 0,3 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 217,1 0,2 -- 108,3 108,3108,1----0,2 108,1 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 108,3 108,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 7,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 101,3-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

216,8 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0,3 0,2 -- -- --------0,2 --

2 Felhalmozási költségvetés 1 190,2 1 152,2 -- 838,7 463,5-323,710,2--1 152,2 -313,5 -- --

 / 1 Beruházások 861,7 1 042,2 -- 829,3 454,1-219,56,6--1 042,2 -212,9 -- --

Intézményi beruházási kiadások 861,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 155,7 100,0 -- 6,4 6,4-97,23,6--100,0 -93,6 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 172,8 10,0 -- 3,0 3,0-7,0----10,0 -7,0 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 137,5 10,0 -- 3,0 3,0------10,0 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 137,5 10,0 -- 3,0 3,0------10,0 --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

35,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 30 513,8 28 970,3 -- 31 641,4 31 636,71 100,91 570,2--28 970,3 2 671,1 -- --

1 Működési költségvetés 30 496,3 28 944,8 -- 31 599,6 31 599,91 084,61 570,2--28 944,8 2 654,8 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 29 172,4 -- -- 1 109,0 1 110,3-------- --

Alaptevékenység bevételei 28 877,5 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 262,4 -- -- 1 069,6 1 071,0-------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 32,4 -- -- 38,3 38,2-------- --

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

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 1,1 1,1-------- --

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 323,9 -- -- 1 078,2 1 078,2-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 166,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 1 323,9 -- -- -- 911,4-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 6,4 6,4-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől -- -- -- -- 6,4-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- 28 944,8 -- 29 406,0 29 405,0------28 944,8 --

2 Felhalmozási költségvetés 17,5 25,5 -- 41,8 36,816,3----25,5 16,3 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 0,9 5,0 -- 5,0 --------5,0 --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 16,3 16,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 16,3-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

16,6 20,5 -- 20,5 20,5------20,5 --

2555
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Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

16,6 20,5 -- 20,5 20,5------20,5 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 499,7 -- -- 2 069,9 2 069,92 069,9------ 2 069,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 093,0 -- -- 1 719,1 1 719,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 406,7 -- -- 350,8 350,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 15,7 -- -- 55,8 55,8--46,29,6-- 55,8 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 15,7 -- -- 55,8 45,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- -- -- -- 10,2-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 069,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 994,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 483 502 -- ----502 -- -- 525502

LÉTSZÁMKERET 502 -- -- ------ -- -- 509--

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )8

KIADÁSOK 60 186,7 58 819,3 -- 79 519,9 69 982,213 718,26 982,4--58 819,3 20 700,6 -- --

1 Működési költségvetés 59 098,0 58 309,1 -- 75 927,2 67 642,711 402,46 215,7--58 309,1 17 618,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 870,3 931,6 -- 997,8 855,750,515,7--931,6 66,2 -- --

Rendszeres személyi juttatások 697,3 781,8 -- 845,3 733,9------781,8 --

Nem rendszeres személyi juttatások 148,3 143,8 -- 146,5 116,8------143,8 --

Külső személyi juttatások 24,7 6,0 -- 6,0 5,0------6,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

243,5 253,9 -- 271,0 229,312,94,2--253,9 17,1 -- --

Társadalombiztosítási járulék 217,7 225,8 -- 215,4 211,0------225,8 --

Egészségügyi hozzájárulás 25,0 28,1 -- 55,1 17,7------28,1 --

Táppénz hozzájárulás 0,8 -- -- 0,5 0,6-------- --

 / 3 Dologi kiadások 53 814,2 52 849,6 -- 70 958,4 64 251,311 913,06 195,8--52 849,6 18 108,8 -- --

Készletbeszerzés 29,0 60,2 -- 73,8 34,5------60,2 --

Kommunikációs szolgáltatások 119,5 146,3 -- 67,7 61,4------146,3 --

Szolgáltatás 5 526,0 5 432,7 -- 5 822,8 5 389,8------5 432,7 --

Vásárolt közszolgáltatások 27 171,5 28 310,3 -- 42 119,6 37 378,8------28 310,3 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 8 852,0 9 111,9 -- 12 923,1 11 535,9------9 111,9 --

Általános forgalmi adó-befizetés 11 795,7 9 258,9 -- 9 536,7 9 536,7------9 258,9 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 36,6 54,3 -- 27,7 25,8------54,3 --

Költségvetési befizetések 185,3 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 48,6 450,4 -- 349,7 257,8------450,4 --

Realizált árfolyamveszteségek -- -- -- 0,8 ---------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés -- 10,3 -- 8,7 2,8------10,3 --

Egyéb dologi kiadások 50,0 14,3 -- 27,8 27,8------14,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 170,0 4 274,0 -- 3 700,0 2 306,4-574,0----4 274,0 -574,0 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- 100,0 -- -- --------100,0 --

Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül (nem bontott) -- 100,0 -- -- --------100,0 --2556
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Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 170,0 4 174,0 -- 3 700,0 2 306,4------4 174,0 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 4 170,0 -- -- -- 2 306,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás ESA körbe tartozó állami nem-pénzügyi 
vállalkozásoknak

-- 4 170,0 -- -- --------4 170,0 --

Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) -- 4,0 -- -- --------4,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 1 088,7 510,2 -- 3 592,7 2 339,52 315,8766,7--510,2 3 082,5 -- --

 / 1 Beruházások 28,5 86,0 -- 1 184,8 1 129,1572,1526,7--86,0 1 098,8 -- --

Intézményi beruházási kiadások 28,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 346,4 -- -- 1 334,1 750,91 094,1240,0---- 1 334,1 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 713,8 424,2 -- 1 073,8 459,5649,6----424,2 649,6 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 713,8 424,2 -- 1 073,8 459,5------424,2 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 700,0 -- -- -- 450,5-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ESA körbe tartozó vállalkozásoknak -- 424,2 -- -- --------424,2 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 13,8 -- -- 9,0 9,0-------- --

BEVÉTELEK 72 016,0 58 635,1 -- 65 375,3 65 448,31 166,95 573,3--58 635,1 6 740,2 -- --

1 Működési költségvetés 71 875,8 58 635,1 -- 64 299,7 64 372,691,35 573,3--58 635,1 5 664,6 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 70 778,0 58 635,1 -- 64 162,6 64 235,3------58 635,1 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 56 518,3 46 531,3 -- 51 302,6 51 375,3------46 531,3 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 14 259,7 12 103,8 -- 12 860,0 12 860,0------12 103,8 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 097,8 -- -- 137,1 137,3-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 185,2 -- -- -- 119,7-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól -- -- -- -- 17,6-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

912,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 140,2 -- -- 1 075,6 1 075,71 075,6------ 1 075,6 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 99,4 -- -- 1 066,6 1 066,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 1 015,2-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 9,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveitől

99,4 -- -- -- 41,8-------- --

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

27,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

13,8 -- -- 9,0 9,0-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

13,8 -- -- 9,0 9,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 200,4 -- -- 12 551,3 12 039,412 551,3------ 12 551,3 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 199,2 -- -- 11 710,8 11 223,7-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 1,2 -- -- 840,5 815,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 280,0 184,2 -- 1 593,3 1 593,3--1 409,1--184,2 1 409,1 -- --2557
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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 40,0 184,2 -- 1 593,3 1 593,3------184,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 240,0 -- -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12 309,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 9 098,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 119 122 -- ----122 -- -- 130148

LÉTSZÁMKERET 122 -- -- ------ -- -- 148--

Közlekedésbiztonsági Szervezet ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )10

KIADÁSOK 487,8 470,2 -- 528,8 486,058,52,5-2,4470,2 58,6 -- --

1 Működési költségvetés 487,8 463,0 -- 527,6 485,864,52,5-2,4463,0 64,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 261,0 257,8 -- 269,3 263,811,0--0,5257,8 11,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 192,2 216,9 -- 206,3 195,4------216,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 64,6 38,8 -- 54,2 65,4------38,8 --

Külső személyi juttatások 4,2 2,1 -- 8,8 3,0------2,1 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

68,6 71,4 -- 88,2 70,116,7--0,171,4 16,8 -- --

Társadalombiztosítási járulék 63,3 71,1 -- 84,6 66,4------71,1 --

Egészségügyi hozzájárulás 3,1 0,3 -- 3,3 3,4------0,3 --

Táppénz hozzájárulás -- -- -- 0,3 0,3-------- --

Korkedvezmény-biztosítási járulék 2,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 145,3 133,8 -- 166,0 147,832,72,5-3,0133,8 32,2 -- --

Készletbeszerzés 10,9 8,7 -- 17,9 16,5------8,7 --

Kommunikációs szolgáltatások 10,4 10,9 -- 10,8 9,8------10,9 --

Szolgáltatás 60,0 59,5 -- 69,7 63,3------59,5 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 25,2 27,4 -- 26,4 26,0------27,4 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 15,2 10,3 -- 16,4 9,7------10,3 --

Adók, díjak, befizetések 7,2 7,1 -- 10,5 10,4------7,1 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 7,3 8,3 -- 10,6 9,4------8,3 --

Egyéb dologi kiadások 9,1 1,6 -- 3,7 2,7------1,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12,9 -- -- 4,1 4,14,1------ 4,1 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 4,1 4,1-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 4,1-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

12,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 7,2 -- 1,2 0,2-6,0----7,2 -6,0 -- --

 / 1 Beruházások -- 7,2 -- 1,2 0,2-6,0----7,2 -6,0 -- --

BEVÉTELEK 3,9 -- -- 2,5 3,2--2,5---- 2,5 -- --

1 Működési költségvetés 3,9 -- -- 2,5 3,2--2,5---- 2,5 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 3,9 -- -- 2,5 3,2-------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 3,9 -- -- 2,5 3,2-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 60,1 -- -- 58,5 40,358,5------ 58,5 -- --2558



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 maradvány-igénybevétele 60,1 -- -- 58,5 40,3-------- --

TÁMOGATÁSOK 460,7 470,2 -- 467,8 467,8-----2,4470,2 -2,4 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 460,7 463,0 -- 466,6 466,6------463,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- 7,2 -- 1,2 1,2------7,2 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 36,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 25,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 54 54 -- ----54 -- -- 5454

LÉTSZÁMKERET 54 -- -- ------ -- -- 5454

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )11

KIADÁSOK 3 596,4 455,2 -- 4 490,8 4 088,12 771,31 265,3-1,0455,2 4 035,6 -- --

1 Működési költségvetés 2 017,6 445,2 -- 2 671,3 2 268,6961,81 265,3-1,0445,2 2 226,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 322,7 322,1 -- 509,2 462,6135,052,1--322,1 187,1 -- --

Rendszeres személyi juttatások 299,7 312,1 -- 456,7 422,3------312,1 --

Nem rendszeres személyi juttatások 15,4 10,0 -- 52,2 40,0------10,0 --

Külső személyi juttatások 7,6 -- -- 0,3 0,3-------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

87,6 81,5 -- 136,0 122,340,514,0--81,5 54,5 -- --

Társadalombiztosítási járulék 85,3 81,5 -- 126,4 116,6------81,5 --

Egészségügyi hozzájárulás 2,3 -- -- 9,6 5,7-------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 582,6 41,6 -- 1 876,6 1 534,2636,81 199,2-1,041,6 1 835,0 -- --

Készletbeszerzés 14,0 4,0 -- 14,7 14,7------4,0 --

Kommunikációs szolgáltatások 1 043,4 7,5 -- 862,2 784,9------7,5 --

Szolgáltatás 145,3 14,7 -- 573,8 381,9------14,7 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 323,1 8,3 -- 368,4 303,9------8,3 --

Általános forgalmi adó-befizetés -- -- -- 1,1 1,1-------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1,6 0,1 -- 7,4 7,4------0,1 --

Költségvetési befizetések 39,0 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 12,1 4,7 -- 27,7 27,7------4,7 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0,2 -- -- 15,1 6,4-------- --

Egyéb dologi kiadások 3,9 2,3 -- 6,2 6,2------2,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 24,7 -- -- 149,5 149,5149,5------ 149,5 -- --

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

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 6,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19,7 -- -- 142,9 142,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 19,7 -- -- -- 0,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás állami nem-pénzügyi vállalkozásoknak -- -- -- -- 142,6-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 1 578,8 10,0 -- 1 819,5 1 819,51 809,5----10,0 1 809,5 -- --

 / 1 Beruházások 1 578,8 10,0 -- 1 819,5 1 819,51 809,5----10,0 1 809,5 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 1 578,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 378,8 10,0 -- 2 593,6 2 589,02 550,932,7--10,0 2 583,6 -- --

1 Működési költségvetés 949,3 10,0 -- 896,5 891,9857,329,2--10,0 886,5 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 5,5 10,0 -- 39,2 34,7------10,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 4,4 8,0 -- 37,6 33,1------8,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 1,1 2,0 -- 1,6 1,6------2,0 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 943,8 -- -- 857,3 857,2-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 198,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 943,8 -- -- -- 659,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 429,5 -- -- 1 697,1 1 697,11 693,63,5---- 1 697,1 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése -- -- -- 3,5 3,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 429,5 -- -- 1 693,6 1 693,6-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

-- -- -- -- 9,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

1 429,5 -- -- -- 1 684,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 930,6 -- -- 220,4 182,6220,4------ 220,4 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 782,5 -- -- 220,4 182,6-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 148,1 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 495,6 445,2 -- 1 676,8 1 676,8--1 232,6-1,0445,2 1 231,6 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 495,6 439,2 -- 1 676,8 1 676,8------439,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- 6,0 -- -- --------6,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 208,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 360,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 44 68 -- ----68 -- -- 5868

LÉTSZÁMKERET 68 -- -- ------ -- -- 5959

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )12

KIADÁSOK 10 298,5 9 689,9 -- 12 080,2 10 356,31 575,9642,5171,99 689,9 2 390,3 -- --

1 Működési költségvetés 9 925,6 9 086,4 -- 10 714,9 9 548,81 527,8128,8-28,19 086,4 1 628,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 897,9 1 866,8 -- 1 978,7 1 973,346,7--65,21 866,8 111,9 -- --

Rendszeres személyi juttatások 1 346,8 1 677,0 -- 1 447,9 1 446,4------1 677,0 --

Nem rendszeres személyi juttatások 465,1 181,8 -- 489,6 487,0------181,8 --

Külső személyi juttatások 86,0 8,0 -- 41,2 39,9------8,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

501,7 547,2 -- 498,1 487,1-66,7--17,6547,2 -49,1 -- --

Társadalombiztosítási járulék 464,1 529,0 -- 437,4 436,5------529,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 35,4 16,0 -- 57,6 47,5------16,0 --

Táppénz hozzájárulás 2,2 2,2 -- 3,1 3,1------2,2 --

 / 3 Dologi kiadások 7 522,6 6 672,4 -- 8 238,1 7 088,41 547,8128,8-110,96 672,4 1 565,7 -- --

Készletbeszerzés 982,1 773,5 -- 784,3 699,6------773,5 --2560



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Kommunikációs szolgáltatások 222,1 140,0 -- 110,3 83,5------140,0 --

Szolgáltatás 4 244,9 4 237,0 -- 5 421,7 4 403,0------4 237,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 393,7 1 343,6 -- 1 338,2 1 338,2------1 343,6 --

Általános forgalmi adó-befizetés 361,2 50,0 -- 233,3 233,3------50,0 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 8,4 8,0 -- 22,0 19,8------8,0 --

Adók, díjak, befizetések 193,9 120,3 -- 254,0 251,5------120,3 --

Egyéb dologi kiadások 116,3 -- -- 74,3 59,5-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,4 -- -- -- ---------- -- -- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 3,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 372,9 603,5 -- 1 365,3 807,548,1513,7200,0603,5 761,8 -- --

 / 1 Beruházások 239,2 448,5 -- 996,6 514,9-137,9486,0200,0448,5 548,1 -- --

Intézményi beruházási kiadások 239,2 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 132,6 150,0 -- 365,2 289,2187,527,7--150,0 215,2 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,1 5,0 -- 3,5 3,4-1,5----5,0 -1,5 -- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,1 5,0 -- 3,5 3,4------5,0 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 1,1 5,0 -- 3,5 3,4------5,0 --

BEVÉTELEK 2 688,2 1 706,2 -- 2 671,2 2 672,6324,9640,1--1 706,2 965,0 -- --

1 Működési költségvetés 2 584,4 1 706,2 -- 2 426,9 2 427,084,9635,8--1 706,2 720,7 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 2 381,3 1 706,2 -- 2 342,0 2 342,1------1 706,2 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 2 010,4 1 428,5 -- 2 008,4 1 918,3------1 428,5 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 366,8 277,7 -- 333,6 423,3------277,7 --

Kamatbevételek 4,1 -- -- -- 0,5-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 0,5-------- --

Kamatbevételek 4,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 203,1 -- -- 84,9 84,9-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől -- -- -- -- 84,9-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

203,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 103,8 -- -- 244,3 245,6240,04,3---- 244,3 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 8,2 -- -- 4,3 4,3-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 240,0 240,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

-- -- -- -- 240,0-------- --

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

94,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1,3 -- -- -- 1,2-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

1,3 -- -- -- 1,2-------- --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 0,3 -- -- -- 0,1-------- --2561



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 830,4 -- -- 1 251,0 1 251,11 251,0------ 1 251,0 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 679,8 -- -- 883,8 885,5-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 150,6 -- -- 367,2 365,6-------- --

TÁMOGATÁSOK 7 992,7 7 983,7 -- 8 158,0 8 158,0--2,4171,97 983,7 174,3 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 7 487,7 7 535,2 -- 7 624,5 7 624,5------7 535,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 505,0 448,5 -- 533,5 533,5------448,5 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 212,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 725,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 507 567 -- ----567 -- -- 527567

LÉTSZÁMKERET 567 -- -- ------ -- -- 527--

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet ( 11401 Bányászati, ásványi anyag kitermelési, feldolgozóipari és építésügyi kutatás és 
fejlesztés )
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KIADÁSOK 1 192,2 935,9 -- 1 729,6 1 497,6686,1102,94,7935,9 793,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 161,3 935,9 -- 1 589,9 1 395,9547,8101,54,7935,9 654,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 516,9 553,6 -- 661,8 650,7100,12,45,7553,6 108,2 -- --

Rendszeres személyi juttatások 387,1 473,9 -- 474,3 463,0------473,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 79,9 53,7 -- 123,8 123,9------53,7 --

Külső személyi juttatások 49,9 26,0 -- 63,7 63,8------26,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

130,6 144,0 -- 167,6 164,121,30,71,6144,0 23,6 -- --

Társadalombiztosítási járulék 127,1 139,8 -- 155,8 152,3------139,8 --

Egészségügyi hozzájárulás 3,3 3,7 -- 11,3 11,3------3,7 --

Táppénz hozzájárulás 0,2 0,5 -- 0,5 0,5------0,5 --

 / 3 Dologi kiadások 422,0 238,3 -- 668,5 489,1374,458,4-2,6238,3 430,2 -- --

Készletbeszerzés 32,3 27,3 -- 44,8 55,7------27,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 39,5 24,3 -- 50,2 48,8------24,3 --

Szolgáltatás 183,5 92,0 -- 356,3 191,4------92,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 65,6 38,7 -- 84,8 74,5------38,7 --

Általános forgalmi adó-befizetés 24,4 16,6 -- 19,9 19,9------16,6 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 27,5 9,0 -- 36,4 36,4------9,0 --

Adók, díjak, befizetések 21,9 26,0 -- 36,6 29,7------26,0 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 6,6 2,4 -- 22,5 22,5------2,4 --

Egyéb dologi kiadások 20,7 2,0 -- 17,0 10,2------2,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 91,8 -- -- 92,0 92,052,040,0---- 92,0 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 86,6 -- -- 92,0 92,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 80,5 -- -- -- 90,5-------- --

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 6,1 -- -- -- 1,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,6 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0,6 -- -- -- ---------- --2562
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Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 4,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,9 -- -- 139,7 101,7138,31,4---- 139,7 -- --

 / 1 Beruházások 19,9 -- -- 136,9 98,9135,51,4---- 136,9 -- --

Intézményi beruházási kiadások 19,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 11,0 -- -- 2,8 2,82,8------ 2,8 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 2,8 2,8-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 2,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak -- -- -- -- 0,5-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 11,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 11,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 837,6 313,6 -- 776,1 668,4412,550,0--313,6 462,5 -- --

1 Működési költségvetés 822,8 313,6 -- 764,4 656,7400,850,0--313,6 450,8 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 221,2 77,9 -- 127,9 138,0------77,9 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 176,2 61,3 -- 111,3 106,3------61,3 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 44,6 16,6 -- 16,6 27,7------16,6 --

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

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 4,0-------- --

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 433,4 235,7 -- 476,3 358,5------235,7 --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 337,5 235,7 -- -- 318,7------235,7 --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 48,8 -- -- -- 37,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 4,0 -- -- -- 2,7-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

43,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 168,2 -- -- 160,2 160,2-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 168,2 -- -- -- 160,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 14,8 -- -- 11,7 11,711,7------ 11,7 -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1,0 -- -- 4,0 4,0-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

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

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

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

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

1,1 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

12,7 -- -- 7,7 7,7-------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 1,7 -- -- -- 7,7-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

11,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 53,9 -- -- 273,6 263,4273,6------ 273,6 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 51,5 -- -- 187,9 177,7-------- --2563
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2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 2,4 -- -- 85,7 85,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 569,6 622,3 -- 679,9 679,9--52,94,7622,3 57,6 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 557,1 622,3 -- 679,5 679,5------622,3 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 12,5 -- -- 0,4 0,4-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 268,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 114,1

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 136 165 -- ----165 -- -- 163165

LÉTSZÁMKERET 165 -- -- ------ -- -- 170172

Magyar Állami Földtani Intézet ( 11401 Bányászati, ásványi anyag kitermelési, feldolgozóipari és építésügyi kutatás és 
fejlesztés )

114

KIADÁSOK 346,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 315,2 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Személyi juttatások 69,8 -- -- -- ---------- -- -- --

Rendszeres személyi juttatások 58,4 -- -- -- ---------- --

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

Külső személyi juttatások 6,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

18,7 -- -- -- ---------- -- -- --

Társadalombiztosítási járulék 18,3 -- -- -- ---------- --

Egészségügyi hozzájárulás 0,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 35,6 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Kommunikációs szolgáltatások 2,3 -- -- -- ---------- --

Szolgáltatás 18,6 -- -- -- ---------- --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 5,8 -- -- -- ---------- --

Általános forgalmi adó-befizetés 2,2 -- -- -- ---------- --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1,3 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 2,4 -- -- -- ---------- --

Egyéb dologi kiadások 1,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 191,1 -- -- -- ---------- -- -- --

Támogatásértékű működési kiadások 149,8 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 119,7 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 30,1 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

41,1 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0,2 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 31,3 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Beruházások 5,7 -- -- -- ---------- -- -- --

Intézményi beruházási kiadások 5,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 18,5 -- -- -- ---------- -- -- --2564
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 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 7,1 -- -- -- ---------- -- -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1,0 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek 1,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 4,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 4,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

BEVÉTELEK 201,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 175,9 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 22,5 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 12,2 -- -- -- ---------- --

ÁFA bevételek, visszatérülések 6,7 -- -- -- ---------- --

Kamatbevételek 3,6 -- -- -- ---------- --

Kamatbevételek 3,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 117,9 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 111,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0,4 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 6,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 35,5 -- -- -- ---------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 35,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 25,4 -- -- -- ---------- -- -- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3,7 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

3,7 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

21,7 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 14,7 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól 3,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 51,2 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 49,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 2,1 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 100,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés támogatása 100,6 -- -- -- ---------- --

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

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )20

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

Kiemelt célú beruházások támogatása ( X Nem besorolt )3120

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --2565
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Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

3120 2

KIADÁSOK 3 707,2 310,0 -- 412,2 399,2--102,2--310,0 102,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 707,2 310,0 -- 412,2 399,2--102,2--310,0 102,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3 707,2 310,0 -- 412,2 399,2--102,2--310,0 102,2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3 707,2 310,0 -- 412,2 399,2------310,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 102,8 102,8--102,8---- 102,8 -- --

TÁMOGATÁSOK 3 810,0 310,0 -- 309,4 309,4---0,6--310,0 -0,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 102,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 13,0

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

3120 3

KIADÁSOK 3 202,9 1 572,0 -- 3 772,0 2 696,3--2 200,0--1 572,0 2 200,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 202,9 1 572,0 -- 3 772,0 2 696,3--2 200,0--1 572,0 2 200,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3 202,9 1 572,0 -- 3 772,0 2 696,3--2 200,0--1 572,0 2 200,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3 202,9 1 572,0 -- 3 772,0 2 696,3------1 572,0 --

BEVÉTELEK 365,3 -- -- 540,6 540,6--540,6---- 540,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 365,3 -- -- 540,6 540,6--540,6---- 540,6

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 441,4 441,4-------- --

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

365,3 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 99,2 99,2-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 662,5 1 662,4--1 662,5---- 1 662,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 4 500,0 1 572,0 -- 1 568,9 1 568,9---3,1--1 572,0 -3,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 662,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 075,6

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása ( 12311 Vasútépítés )3120 6

KIADÁSOK 1 911,8 5 814,0 -- 8 668,8 3 740,9--3 125,1-270,35 814,0 2 854,8 -- --

1 Működési költségvetés 157,9 -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

 / 3 Dologi kiadások 157,9 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,2 0,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 753,9 5 814,0 -- 8 668,6 3 740,7--3 124,9-270,35 814,0 2 854,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 753,9 5 814,0 -- 8 668,6 3 740,7--3 124,9-270,35 814,0 2 854,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1 542,6 5 814,0 -- 8 668,6 3 740,7------5 814,0 --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

211,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 26,6 26,6--26,6---- 26,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 26,6 26,6--26,6---- 26,6
2566
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 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 26,6 26,6-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 911,8 -- -- 3 110,1 3 051,5--3 110,1---- 3 110,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 2 980,1 5 814,0 -- 5 532,1 5 532,1---11,6-270,35 814,0 -281,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 980,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 869,3

Akadálymentesítés a közlekedésben ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )3120 7

KIADÁSOK 0,3 -- -- 71,5 71,5--71,5---- 71,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,3 -- -- 71,5 71,5--71,5---- 71,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,3 -- -- 71,5 71,5--71,5---- 71,5

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 71,5 71,5-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,3 -- -- 71,5 71,5--71,5---- 71,5 -- --

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

Kikötők fejlesztése ( 12211 Vízi utak építése )3120 8

KIADÁSOK 23,9 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 23,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 23,9 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 23,9 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 23,9 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3120 9

KIADÁSOK 3 110,8 -- -- 935,2 918,2--935,2---- 935,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 110,8 -- -- 935,2 918,2--935,2---- 935,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3 110,8 -- -- 935,2 918,2--935,2---- 935,2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3 045,8 -- -- 935,2 918,2-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

65,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 918,2 -- -- 17,0 17,0--17,0---- 17,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 918,2 -- -- 17,0 17,0--17,0---- 17,0

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

918,2 -- -- 17,0 17,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 110,8 -- -- 918,2 918,2--918,2---- 918,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 918,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 17,0

Vasúthálózat fejlesztése ( 12311 Vasútépítés )3120 10

KIADÁSOK 2,7 -- -- 266,8 ----266,8---- 266,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2,7 -- -- 266,8 ----266,8---- 266,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2,7 -- -- 266,8 ----266,8---- 266,8

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 266,8 ---------- --2567



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2,7 -- -- 266,8 ----266,8---- 266,8 -- --

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

M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése ( 12111 Közút, híd, autópálya 
építés )

3120 11

KIADÁSOK 28,1 -- -- 18,7 18,7--18,7---- 18,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 28,1 -- -- 18,7 18,7--18,7---- 18,7

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 28,1 -- -- 18,7 18,7--18,7---- 18,7

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 18,7 18,7-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 28,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 18,7 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 18,7 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

18,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 28,1 -- -- 18,7 18,7--18,7---- 18,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 18,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Közlekedési ágazati programok ( X Nem besorolt )3220

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

A közösségi közlekedés összehangolása ( 12608 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )3220 1

KIADÁSOK 588,0 466,5 -- 754,1 671,0--287,6--466,5 287,6 -- --

1 Működési költségvetés 543,8 463,0 -- 707,2 625,7--244,2--463,0 244,2

 / 3 Dologi kiadások 99,1 -- -- 76,3 52,2--76,3---- 76,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 444,7 463,0 -- 630,9 573,5--167,9--463,0 167,9

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 80,4 80,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 440,0 463,0 -- 550,5 493,1------463,0 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

4,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 44,2 3,5 -- 46,9 45,3--43,4--3,5 43,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 44,2 3,5 -- 46,9 45,3--43,4--3,5 43,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 22,7 22,6-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 44,1 3,5 -- 24,2 22,7------3,5 --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

BEVÉTELEK 21,2 -- -- 63,7 63,7--63,7---- 63,7 -- --

1 Működési költségvetés 21,2 -- -- 63,7 63,7--63,7---- 63,7

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 11,4 11,4-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 21,2 -- -- 52,3 52,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 190,2 -- -- 224,8 224,8--224,8---- 224,8 -- --2568



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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2013. évi 
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TÁMOGATÁSOK 511,5 466,5 -- 465,6 465,6---0,9--466,5 -0,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 134,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 83,1

UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )3220 3

KIADÁSOK -- -- 3 900,0 6 724,7 3 554,2---1 175,34 000,03 900,0 2 824,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 3 888,5 6 724,7 3 554,2---1 163,84 000,03 888,5 2 836,2

 / 1 Személyi juttatások -- -- 33,9 -- -----33,9--33,9 -33,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- 9,1 -- -----9,1--9,1 -9,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- 3 845,5 6 724,7 3 554,2---1 120,84 000,03 845,5 2 879,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 11,5 -- -----11,5--11,5 -11,5

 / 1 Beruházások -- -- 7,9 -- -----7,9--7,9 -7,9

 / 2 Felújítások -- -- 3,6 -- -----3,6--3,6 -3,6

TÁMOGATÁSOK -- -- 3 900,0 6 724,7 6 724,7---1 175,34 000,03 900,0 2 824,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 170,5

TEN-T projektek ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3220 5

KIADÁSOK 5 003,2 2 008,6 -- 5 396,1 3 828,1--4 168,8-781,32 008,6 3 387,5 -- --

1 Működési költségvetés 575,0 2 008,6 -- 821,9 747,8---1 186,7--2 008,6 -1 186,7

 / 3 Dologi kiadások 33,5 -- -- 766,9 736,0--766,9---- 766,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 541,5 2 008,6 -- 55,0 11,8---1 953,6--2 008,6 -1 953,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 2,9 0,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,8 2 008,6 -- 52,1 10,9------2 008,6 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

540,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 428,2 -- -- 4 574,2 3 080,3--5 355,5-781,3-- 4 574,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4 428,2 -- -- 4 574,2 3 080,3--5 355,5-781,3-- 4 574,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 1 007,0 1 007,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 4 411,2 -- -- 3 567,2 2 073,3-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

BEVÉTELEK 858,3 195,9 -- 195,9 132,0------195,9 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 195,9 -- -- -----195,9--195,9 -195,9

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- 195,9 -- -- --------195,9 --

2 Felhalmozási költségvetés 858,3 -- -- 195,9 132,0--195,9---- 195,9

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

858,3 -- -- 195,9 132,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 063,6 -- -- 4 168,8 3 568,2--4 168,8---- 4 168,8 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 165,9 1 812,7 -- 1 031,4 1 031,4-----781,31 812,7 -781,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 084,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 903,5

Belvízi hajózási alapprogram ( 12222 Vízi teherszállítás )3220 62569



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
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módosított 

előirányzat

Kormány 
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hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

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

1 Működési költségvetés 0,1 0,1 -- 0,2 0,1--0,1--0,1 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 0,1 -- 0,2 0,1--0,1--0,1 0,1

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

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 0,1 -- 0,1 --------0,1 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

3220 8

KIADÁSOK 50,0 50,0 -- 98,1 65,5--48,1--50,0 48,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 11,2 11,2--11,2---- 11,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 11,2 11,2--11,2---- 11,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 11,2 11,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 50,0 -- 86,9 54,3--36,9--50,0 36,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 50,0 50,0 -- 86,9 54,3--36,9--50,0 36,9

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 50,0 50,0 -- 86,9 54,3------50,0 --

BEVÉTELEK -- -- -- 11,2 11,2--11,2---- 11,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 11,2 11,2--11,2---- 11,2

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 11,2 11,2-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 37,0 37,0--37,0---- 37,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 87,0 50,0 -- 49,9 49,9---0,1--50,0 -0,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 37,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 32,6

A Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektek ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, 
alagutak üzemeltetése )

3220 10

KIADÁSOK -- -- -- 387,0 ------387,0-- 387,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 387,0 ------387,0-- 387,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 387,0 ------387,0-- 387,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 387,0 ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 387,0 387,0----387,0-- 387,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 387,0

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

3220 11

KIADÁSOK -- 1 861,6 -- 1 954,7 1 318,8--93,1--1 861,6 93,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 861,6 -- 1 951,1 1 315,2--89,5--1 861,6 89,52570
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 / 3 Dologi kiadások -- 280,0 -- 265,1 2,4---14,9--280,0 -14,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 581,6 -- 1 686,0 1 312,8--104,4--1 581,6 104,4

Támogatásértékű működési kiadások -- 981,6 -- 1 270,2 900,0------981,6 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 600,0 -- 415,8 412,8------600,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,6 3,6--3,6---- 3,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 3,6 3,6--3,6---- 3,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 3,6 3,6-------- --

BEVÉTELEK -- 1 500,0 -- 1 873,1 1 873,1--373,1--1 500,0 373,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 500,0 -- -- ----373,1--1 500,0 373,1

 / 1 Intézményi működési bevételek -- 1 500,0 -- -- --------1 500,0 --

4 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 1 873,1 1 873,1-------- --

TÁMOGATÁSOK -- 361,6 -- 81,6 81,6---280,0--361,6 -280,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 635,9

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok ( 14401 Környezetvédelem )3220 12

KIADÁSOK -- 175,0 -- 230,6 150,9--55,6--175,0 55,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 175,0 -- 230,6 150,9--55,6--175,0 55,6

 / 3 Dologi kiadások -- 88,9 -- 99,7 98,4--10,8--88,9 10,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 86,1 -- 130,9 52,5--44,8--86,1 44,8

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,4 0,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 86,1 -- 130,5 52,1------86,1 --

BEVÉTELEK -- 175,0 -- 193,8 193,8--18,8--175,0 18,8 -- --

1 Működési költségvetés -- 175,0 -- -- ----18,8--175,0 18,8

 / 1 Intézményi működési bevételek -- 175,0 -- -- --------175,0 --

4 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 193,8 193,8-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 36,8 36,8--36,8---- 36,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 79,7

Zajtérképezés EU tagállami feladatai ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )3220 13

KIADÁSOK 72,5 -- -- 73,2 58,0--73,2---- 73,2 -- --

1 Működési költségvetés 72,5 -- -- 73,2 58,0--73,2---- 73,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 72,5 -- -- 73,2 58,0--73,2---- 73,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 72,5 -- -- 73,2 58,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 72,5 -- -- 58,0 58,0--58,0---- 58,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 58,0 -- -- 15,2 15,2--15,2---- 15,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 58,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 15,2

Útpénztár ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )3220 14

KIADÁSOK 18 503,0 -- -- 112,2 112,2--112,2---- 112,2 -- --

1 Működési költségvetés 13 318,3 -- -- 3,0 3,0--3,0---- 3,0

 / 3 Dologi kiadások 13 098,3 -- -- -- ---------- --2571
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 220,0 -- -- 3,0 3,0--3,0---- 3,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3,0 3,0-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

220,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5 184,7 -- -- 109,2 109,2--109,2---- 109,2

 / 1 Beruházások 144,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 3 777,4 -- -- 14,9 14,9--14,9---- 14,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 262,9 -- -- 94,3 94,3--94,3---- 94,3

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 94,3 94,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1 035,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

227,7 -- -- -- ---------- --

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

1 Működési költségvetés 3,0 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

 / 1 Intézményi működési bevételek 3,0 -- -- 0,4 0,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 18 503,0 -- -- 111,8 111,8--111,8---- 111,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Ferihegyi út meghosszabbítása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )3220 15

KIADÁSOK 630,0 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 630,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 630,0 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 630,0 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 630,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Határkikötők működtetése ( 12211 Vízi utak építése )3220 16

KIADÁSOK 16,3 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 16,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 16,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 16,3 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

3220 17

KIADÁSOK 150,0 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 150,0 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 150,0 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 150,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --2572
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A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai ( 121 Közúti közlekedési tevékenységek )3220 18

KIADÁSOK 1 064,7 -- -- 43,7 ----43,7---- 43,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 064,7 -- -- 43,7 ----43,7---- 43,7

 / 3 Dologi kiadások 355,9 -- -- 43,7 ----43,7---- 43,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 708,8 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

708,8 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 064,7 -- -- 43,7 ----43,7---- 43,7 -- --

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

Szakképzési feladatok ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )3220 19

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

1 Működési költségvetés 8,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3220 20

KIADÁSOK 46,3 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 46,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 46,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

46,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 46,3 -- -- -- ---------- -- -- --

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

BKSz működtetésének támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )3220 21

KIADÁSOK 6,7 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 6,7 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

6,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6,7 -- -- -- ---------- -- -- --

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

RO-LA gördülő országút ( 12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )3220 22

KIADÁSOK 137,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 137,5 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 137,5 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 137,5 -- -- -- ---------- --
2573
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 137,5 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3220 23

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

1 Működési költségvetés 8,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )3220 24

KIADÁSOK 98,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 98,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 24,8 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 73,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

73,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 98,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

3220 25

KIADÁSOK -- -- -- 95,0 ------95,0-- 95,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 95,0 ------95,0-- 95,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 95,0 ------95,0-- 95,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 95,0 ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 95,0 95,0----95,0-- 95,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 95,0

Hazai fejlesztési programok ( X Nem besorolt )3320

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

Beruházás ösztönzési célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 1

KIADÁSOK 16 272,5 13 470,8 -- 28 165,3 15 426,5--14 694,5--13 470,8 14 694,5 -- --

1 Működési költségvetés 58,4 76,6 -- 1 243,7 1 186,7--1 167,0--76,6 1 167,0

 / 3 Dologi kiadások 58,4 76,6 -- 1 243,7 1 186,7--1 167,0--76,6 1 167,0

2 Felhalmozási költségvetés 16 214,1 13 394,2 -- 26 921,6 14 239,8--13 527,5--13 394,2 13 527,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 16 214,1 13 394,2 -- 26 921,6 14 239,8--13 527,5--13 394,2 13 527,5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 16 214,1 13 394,2 -- 26 921,6 14 239,8------13 394,2 --

BEVÉTELEK 58,4 -- -- 8,5 8,5--8,5---- 8,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 58,4 -- -- 8,5 8,5--8,5---- 8,52574
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 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

46,4 -- -- 5,2 5,2-------- --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 12,0 -- -- 3,3 3,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11 142,6 -- -- 14 686,0 8 259,7--14 686,0---- 14 686,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 13 120,0 13 470,8 -- 13 470,8 13 470,8------13 470,8 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 048,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 6 312,5

Turisztikai célelőirányzat ( 13201 Idegenforgalom )3320 2

KIADÁSOK 14 108,7 12 498,6 -- 14 518,9 13 281,1--1 085,7934,612 498,6 2 020,3 -- --

1 Működési költségvetés 14 085,1 12 488,5 -- 14 404,4 13 201,0--981,3934,612 488,5 1 915,9

 / 3 Dologi kiadások 119,8 51,1 -- 237,9 182,6--237,9-51,151,1 186,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13 965,3 12 437,4 -- 14 166,5 13 018,4--743,4985,712 437,4 1 729,1

Támogatásértékű működési kiadások 100,1 -- -- 141,7 141,7-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 13 780,4 12 437,4 -- 14 024,8 12 876,7------12 437,4 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

84,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 23,6 10,1 -- 114,5 80,1--104,4--10,1 104,4

 / 1 Beruházások 4,4 10,1 -- -- --------10,1 --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 19,2 -- -- 114,5 80,1--104,4---- 104,4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 19,2 -- -- 114,5 80,1-------- --

BEVÉTELEK 119,0 -- -- 374,5 374,5--374,5---- 374,5 -- --

1 Működési költségvetés 29,5 -- -- 367,9 367,9--367,9---- 367,9

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 174,7 174,7-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29,5 -- -- 191,0 191,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 89,5 -- -- 6,6 6,6--6,6---- 6,6

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 0,8 0,8-------- --

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

34,7 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 22,2 -- -- 5,2 5,2-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 894,0 -- -- 173,8 60,6--173,8---- 173,8 -- --

TÁMOGATÁSOK 12 145,5 12 498,6 -- 13 970,6 13 970,6--537,4934,612 498,6 1 472,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 49,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 124,6

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )3320 3

KIADÁSOK 1 585,0 2 036,0 -- 4 520,8 1 784,5--2 517,3-32,52 036,0 2 484,8 -- --

1 Működési költségvetés 1 585,0 2 036,0 -- 4 520,8 1 784,5--2 517,3-32,52 036,0 2 484,8

 / 3 Dologi kiadások 294,5 125,9 -- 155,1 88,6--61,6-32,5125,9 29,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 290,5 1 910,1 -- 4 365,7 1 695,9--2 455,7--1 910,1 2 455,72575
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Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 33,2 33,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 280,8 1 910,1 -- 4 332,5 1 662,7------1 910,1 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

9,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,2 -- -- 209,8 209,8--209,8---- 209,8 -- --

1 Működési költségvetés 0,2 -- -- 209,8 209,8--209,8---- 209,8

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 209,1 209,1-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 0,6 0,6-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 899,2 -- -- 2 311,6 1 109,7--2 311,6---- 2 311,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 936,0 2 036,0 -- 1 999,4 1 999,4---4,1-32,52 036,0 -36,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 250,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 534,4

Területfejlesztési célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 4

KIADÁSOK 788,3 1 525,7 -- 1 570,5 997,0---28,873,61 525,7 44,8 -- --

1 Működési költségvetés 750,0 1 305,2 -- 1 230,9 822,7---115,941,61 305,2 -74,3

 / 3 Dologi kiadások 53,6 209,0 -- 229,0 201,9--20,0--209,0 20,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 696,4 1 096,2 -- 1 001,9 620,8---135,941,61 096,2 -94,3

Támogatásértékű működési kiadások 226,4 1 096,2 -- 208,5 208,5------1 096,2 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 470,0 -- -- 793,4 412,3-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 38,3 220,5 -- 339,6 174,3--87,132,0220,5 119,1

 / 1 Beruházások -- -- -- -- -----32,032,0-- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 38,3 220,5 -- 339,6 174,3--119,1--220,5 119,1

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 23,1 220,5 -- 13,1 13,0------220,5 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 15,2 -- -- 326,5 161,3-------- --

BEVÉTELEK 58,6 -- -- 233,2 233,2--233,2---- 233,2 -- --

1 Működési költségvetés 58,6 -- -- 233,0 233,0--233,0---- 233,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 58,6 -- -- 180,9 180,9-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 52,1 52,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 729,7 1 525,7 -- 1 337,3 1 337,3---262,073,61 525,7 -188,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 573,5

Agrármarketing célelőirányzat ( 13401 Gazdasági tevékenységek )3320 5

KIADÁSOK 810,4 3 144,7 -- 3 067,1 2 774,9---2,6-75,03 144,7 -77,6 -- --

1 Működési költségvetés 810,4 3 142,3 -- 3 064,7 2 772,5---2,6-75,03 142,3 -77,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 810,4 3 142,3 -- 3 064,7 2 772,5---2,6-75,03 142,3 -77,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3,7 3,7-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 810,4 3 142,3 -- 3 061,0 2 768,8------3 142,3 --2576
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2 Felhalmozási költségvetés -- 2,4 -- 2,4 2,4------2,4 --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 2,4 -- 2,4 2,4------2,4 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 2,4 -- 2,4 2,4------2,4 --

BEVÉTELEK -- -- -- 3,7 3,7--3,7---- 3,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 3,7 3,7--3,7---- 3,7

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 3,7 3,7-------- --

TÁMOGATÁSOK 810,4 3 144,7 -- 3 063,4 3 063,4---6,3-75,03 144,7 -81,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 292,2

Ferenciek tere és Kossuth Lajos utca rekonstrukciója ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

3320 6

KIADÁSOK 1 200,0 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 200,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 200,0 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 200,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 100,0 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 100,0 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 1 100,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Központi fejlesztési feladatok ( 1330 Többcélú fejlesztési programok )3320 7

KIADÁSOK 183,9 -- -- 258,6 204,1--258,6---- 258,6 -- --

1 Működési költségvetés 176,6 -- -- 198,5 198,5--198,5---- 198,5

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 57,0 57,0--57,0---- 57,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 176,6 -- -- 141,5 141,5--141,5---- 141,5

Támogatásértékű működési kiadások 141,9 -- -- 141,5 141,5-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

34,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 7,3 -- -- 60,1 5,6--60,1---- 60,1

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 7,3 -- -- 60,1 5,6--60,1---- 60,1

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 60,1 5,6-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

7,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 147,0 -- -- 113,1 113,1--113,1---- 113,1 -- --

1 Működési költségvetés 146,9 -- -- 113,1 113,1--113,1---- 113,1

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 1,5 1,5-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 5,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 141,8 -- -- 111,6 111,6-------- --

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

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2013. évi 

teljesítés d1 d2

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 42,0 -- -- 145,5 91,0--145,5---- 145,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Decentralizált területfejlesztési programok ( 1330 Többcélú fejlesztési programok )3320 8

KIADÁSOK 746,2 -- -- 165,8 113,7--165,8---- 165,8 -- --

1 Működési költségvetés 718,0 -- -- 130,0 113,7--130,0---- 130,0

 / 3 Dologi kiadások 146,4 -- -- 58,4 58,4--58,4---- 58,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 571,6 -- -- 71,6 55,3--71,6---- 71,6

Támogatásértékű működési kiadások 163,2 -- -- 71,6 55,3-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

408,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 28,2 -- -- 35,8 ----35,8---- 35,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 28,2 -- -- 35,8 ----35,8---- 35,8

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 28,2 -- -- 35,8 ---------- --

BEVÉTELEK 343,5 -- -- 160,2 160,2--160,2---- 160,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 343,5 -- -- 160,2 160,2--160,2---- 160,2

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0,3 -- -- 2,4 2,4-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

267,7 -- -- 130,0 130,0-------- --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 75,5 -- -- 27,8 27,8-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 408,4 -- -- 5,6 5,6--5,6---- 5,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 52,1

Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 9

KIADÁSOK 1,7 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1,7 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,7 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 10

KIADÁSOK 574,7 -- -- 69,4 53,3--69,4---- 69,4 -- --

1 Működési költségvetés 574,7 -- -- 68,9 53,3--68,9---- 68,9

 / 3 Dologi kiadások 468,3 -- -- 44,2 28,6--44,2---- 44,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 106,4 -- -- 24,7 24,7--24,7---- 24,7

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 24,7 24,7-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

106,4 -- -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2013. évi 
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2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 0,5 ----0,5---- 0,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 0,5 ----0,5---- 0,5

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 0,5 ---------- --

BEVÉTELEK 216,8 -- -- 51,0 51,0--51,0---- 51,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 216,8 -- -- 51,0 51,0--51,0---- 51,0

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 10,7 10,7-------- --

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

131,3 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

61,6 -- -- 6,9 6,9-------- --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 23,9 -- -- 33,4 33,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 367,0 -- -- 18,4 10,1--18,4---- 18,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 7,8

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 11

KIADÁSOK 1 359,5 -- -- 770,2 341,4--770,2---- 770,2 -- --

1 Működési költségvetés 927,5 -- -- 666,4 237,8--666,4---- 666,4

 / 3 Dologi kiadások 619,4 -- -- 16,7 11,4--16,7---- 16,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 308,1 -- -- 649,7 226,4--649,7---- 649,7

Támogatásértékű működési kiadások 11,5 -- -- 208,4 208,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 151,7 -- -- 441,3 18,0-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

144,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 432,0 -- -- 103,8 103,6--103,8---- 103,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 432,0 -- -- 103,8 103,6--103,8---- 103,8

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 17,6 -- -- 103,3 103,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 2,8 -- -- 0,5 0,3-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

411,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 29,6 -- -- 25,7 25,7--25,7---- 25,7 -- --

1 Működési költségvetés 0,4 -- -- 2,2 2,2--2,2---- 2,2

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,4 -- -- 2,2 2,2-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 29,2 -- -- 23,5 23,5--23,5---- 23,5

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

17,7 -- -- 7,9 7,9-------- --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 11,5 -- -- 15,6 15,6-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 330,4 -- -- 744,5 321,1--744,5---- 744,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 5,4

Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 12

KIADÁSOK 23,6 -- -- -- ---------- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 Működési költségvetés 23,6 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 23,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

23,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 23,6 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 14

KIADÁSOK 1,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,1 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

1,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 15

KIADÁSOK 122,8 -- -- 4,8 4,8--4,8---- 4,8 -- --

1 Működési költségvetés 96,4 -- -- 4,8 4,8--4,8---- 4,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 96,4 -- -- 4,8 4,8--4,8---- 4,8

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 4,8 4,8-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 96,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 26,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 26,4 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 16,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

9,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 4,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 4,3 -- -- -- ---------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 122,8 -- -- 4,8 4,8--4,8---- 4,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,4 -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Balaton Fejlesztési Tanács támogatása ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )3320 16

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

2 Felhalmozási költségvetés 1,5 -- -- -- ---------- --

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

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,5 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Területfejlesztési háttérintézményi feladatok ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )3320 17

KIADÁSOK 10,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

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

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 9,4 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

9,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )3320 18

KIADÁSOK 534,7 -- -- 13,3 13,3--13,3---- 13,3 -- --

1 Működési költségvetés 111,7 -- -- 13,3 13,3--13,3---- 13,3

 / 3 Dologi kiadások 71,8 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 39,9 -- -- 13,3 13,3--13,3---- 13,3

Támogatásértékű működési kiadások 1,4 -- -- 13,3 13,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

7,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 423,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 423,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 160,4 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

262,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 13,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 13,1 -- -- -- ---------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 1,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 11,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 533,3 -- -- 13,3 13,3--13,3---- 13,3 -- --2581
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 11,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

A Várkert Bazár rekonstrukciója ( 08128 Műemlékvédelem )3320 19

KIADÁSOK -- -- -- 1 000,0 ----1 000,0---- 1 000,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 000,0 ----1 000,0---- 1 000,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 1 000,0 ----1 000,0---- 1 000,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 1 000,0 ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 000,0 ----1 000,0---- 1 000,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 000,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 000,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Intézményi kezességi díjtámogatás ( 01112 Kormányzat )3320 20

KIADÁSOK -- -- -- 780,0 ------780,0-- 780,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 780,0 ------780,0-- 780,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 780,0 ------780,0-- 780,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 780,0 ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 780,0 780,0----780,0-- 780,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 780,0

Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek ( X Nem besorolt )3420

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

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció ( 12701 Távközlés, hírközlés )3420 1

KIADÁSOK 18 690,3 20 007,6 -- 27 650,8 20 362,2--395,27 248,020 007,6 7 643,2 -- --

1 Működési költségvetés 18 690,3 20 007,6 -- 27 650,8 20 362,2--395,27 248,020 007,6 7 643,2

 / 1 Személyi juttatások -- 55,2 -- -- -----55,2--55,2 -55,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 14,8 -- -- -----14,8--14,8 -14,8

 / 3 Dologi kiadások 17 857,3 19 937,6 -- 27 592,3 20 303,7--406,77 248,019 937,6 7 654,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 833,0 -- -- 58,5 58,5--58,5---- 58,5

Támogatásértékű működési kiadások 833,0 -- -- 58,5 58,5-------- --

BEVÉTELEK 2 862,5 -- -- 12,0 12,0--12,0---- 12,0 -- --

1 Működési költségvetés 2 790,5 -- -- 12,0 12,0--12,0---- 12,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 2 790,5 -- -- 12,0 12,0-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 72,0 -- -- -- ---------- --

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

72,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2 416,2 2 416,2--2 416,2---- 2 416,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 18 244,0 20 007,6 -- 25 222,6 25 222,6---2 033,07 248,020 007,6 5 215,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 416,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 7 288,6

Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok ( 12701 Távközlés, hírközlés )3420 2

KIADÁSOK 216,7 95,6 -- 86,3 64,4--21,0-30,395,6 -9,3 -- --2582



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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2013. évi 
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1 Működési költségvetés 216,7 95,6 -- 86,3 64,4--21,0-30,395,6 -9,3

 / 3 Dologi kiadások 1,2 -- -- 1,6 1,6--1,6---- 1,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 215,5 95,6 -- 84,7 62,8--19,4-30,395,6 -10,9

Támogatásértékű működési kiadások 19,6 20,9 -- 32,4 27,1------20,9 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 195,0 74,7 -- 52,3 35,7------74,7 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

BEVÉTELEK 20,6 -- -- 12,0 12,0--12,0---- 12,0 -- --

1 Működési költségvetés 20,6 -- -- 12,0 12,0--12,0---- 12,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 20,6 -- -- 12,0 12,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 97,8 -- -- 1,2 1,2--1,2---- 1,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 99,3 95,6 -- 73,1 73,1--7,8-30,395,6 -22,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 21,9

EU szabványok honosítása ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )3420 3

KIADÁSOK 5,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 5,6 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 5,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,6 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Kormányzati informatikai rendszerek és a közháló alapszolgáltatásainak biztosítása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó 
szervek (nem bontott) )

3420 4

KIADÁSOK 1 588,5 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

1 Működési költségvetés 1 588,5 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

 / 3 Dologi kiadások 1 587,8 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,7 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

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

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 588,5 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

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

Készenléti rendszer (EDR) üzemeltetése ( 12701 Távközlés, hírközlés )3420 5

KIADÁSOK 1 802,7 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 802,7 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 802,7 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 802,7 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )3420 6

KIADÁSOK 309,6 -- -- 39,2 39,2--39,2---- 39,2 -- --2583



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 309,6 -- -- 39,2 39,2--39,2---- 39,2

 / 3 Dologi kiadások 200,9 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 108,7 -- -- 39,2 39,2--39,2---- 39,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 39,2 39,2-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

108,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 39,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 39,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 39,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 309,5 -- -- 39,2 39,2--39,2---- 39,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 38,9 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )3420 7

KIADÁSOK 586,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 586,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 586,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 586,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Postapiaci liberalizáció ( 12701 Távközlés, hírközlés )3420 8

KIADÁSOK 1,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1,6 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,6 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Kormányzati informatikai szoftverek és terméktámogatás ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei 
)

3420 9

KIADÁSOK 22,6 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 22,6 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 22,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

22,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 22,6 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok ( X Nem besorolt )3520

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

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )3520 1

KIADÁSOK 306,0 370,0 -- 664,7 664,6--294,7--370,0 294,7 -- --2584



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 306,0 370,0 -- 664,7 664,6--294,7--370,0 294,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 306,0 370,0 -- 664,7 664,6--294,7--370,0 294,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 209,8 370,0 -- 664,7 664,6------370,0 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

96,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 202,9 -- -- 295,4 295,3--295,4---- 295,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 398,5 370,0 -- 369,3 369,3---0,7--370,0 -0,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 295,4 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Energetikai célú feladatok ( 13704 Környezetgazdálkodás )3520 2

KIADÁSOK 9,3 50,0 -- 37,5 29,5--37,4-49,950,0 -12,5 -- --

1 Működési költségvetés 9,3 50,0 -- 37,5 29,5--37,4-49,950,0 -12,5

 / 3 Dologi kiadások 2,5 -- -- 23,6 23,6--23,6---- 23,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,8 50,0 -- 13,9 5,9--13,8-49,950,0 -36,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 11,9 5,9-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6,8 50,0 -- 2,0 --------50,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 29,5 29,5--29,5---- 29,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 38,9 50,0 -- 8,0 8,0--7,9-49,950,0 -42,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 8,0

Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat ( 13704 Környezetgazdálkodás )3520 3

KIADÁSOK 0,2 1 018,9 -- 1 986,7 688,8--1 090,5-122,71 018,9 967,8 -- --

1 Működési költségvetés 0,2 1,0 -- 16,0 ----15,0--1,0 15,0

 / 3 Dologi kiadások 0,2 1,0 -- 16,0 ----15,0--1,0 15,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 017,9 -- 1 970,7 688,8--1 075,5-122,71 017,9 952,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 1 017,9 -- 1 970,7 688,8--1 075,5-122,71 017,9 952,8

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 120,9 120,9-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 1 017,9 -- 1 849,8 567,9------1 017,9 --

BEVÉTELEK 178,3 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 178,3 -- -- -- ---------- --

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

178,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 092,5 688,8--1 092,5---- 1 092,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 914,4 1 018,9 -- 894,2 894,2---2,0-122,71 018,9 -124,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 092,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 894,2

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )3520 4

KIADÁSOK -- 5 200,0 -- 7 280,7 ----2 080,7--5 200,0 2 080,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 260,0 -- 364,0 ----104,0--260,0 104,0

 / 3 Dologi kiadások -- 5,0 -- 5,0 --------5,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 255,0 -- 359,0 ----104,0--255,0 104,0
2585



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- 255,0 -- 359,0 --------255,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 4 940,0 -- 6 916,7 ----1 976,7--4 940,0 1 976,7

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 4 940,0 -- 6 916,7 ----1 976,7--4 940,0 1 976,7

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 4 940,0 -- 6 916,7 --------4 940,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 5 200,0 -- 7 280,7 7 280,7--2 080,7--5 200,0 2 080,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 280,7

Energiafelhasználási hatékonyság javítása ( 07111 Egyéni lakásügyek )3520 5

KIADÁSOK 130,5 -- -- 778,3 554,2--778,3---- 778,3 -- --

1 Működési költségvetés 38,0 -- -- 148,8 132,1--148,8---- 148,8

 / 3 Dologi kiadások 8,8 -- -- 148,6 131,9--148,6---- 148,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 29,2 -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,2 0,2-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 92,5 -- -- 629,5 422,1--629,5---- 629,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 92,5 -- -- 629,5 422,1--629,5---- 629,5

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 397,0 397,0-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 81,5 -- -- 232,5 25,1-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

11,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,2 -- -- 1,3 1,3--1,3---- 1,3 -- --

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

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 0,2 -- -- 0,6 0,6-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 130,5 -- -- 769,0 554,2--769,0---- 769,0 -- --

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 9,3

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása ( 07121 Kollektív lakásszolgáltatások )3520 6

KIADÁSOK 4 908,3 -- -- 3 161,4 1 942,9--3 161,4---- 3 161,4 -- --

1 Működési költségvetés 72,9 -- -- 1,6 1,6--1,6---- 1,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 72,9 -- -- 1,6 1,6--1,6---- 1,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1,6 1,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 72,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 4 835,4 -- -- 3 159,8 1 941,3--3 159,8---- 3 159,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4 835,4 -- -- 3 159,8 1 941,3--3 159,8---- 3 159,8

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 306,7 225,3-------- --2586



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 4 388,9 -- -- 2 853,1 1 716,0-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

446,5 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 3,8 3,8--3,8---- 3,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,8 3,8--3,8---- 3,8

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei -- -- -- 0,7 0,7-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 908,3 -- -- 3 157,6 1 942,9--3 157,6---- 3 157,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,8

Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai ( 13404 Pénzintézeti szolgáltatások )3520 7

KIADÁSOK 8 707,8 -- -- 25 962,3 12 054,1--25 962,3---- 25 962,3 -- --

1 Működési költségvetés 219,7 -- -- 888,8 322,9--888,8---- 888,8

 / 3 Dologi kiadások 5,1 -- -- 72,6 38,4--72,6---- 72,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 214,6 -- -- 816,2 284,5--816,2---- 816,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 214,6 -- -- 816,2 284,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8 488,1 -- -- 25 073,5 11 731,2--25 073,5---- 25 073,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 8 488,1 -- -- 25 073,5 11 731,2--25 073,5---- 25 073,5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 8 458,7 -- -- 25 073,5 11 731,2-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

29,4 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,6 -- -- 5,8 5,8--5,8---- 5,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,6 -- -- 5,8 5,8--5,8---- 5,8

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

0,5 -- -- 5,2 5,2-------- --

 / 5 Pénzügyi befektetések bevételei 0,1 -- -- 0,6 0,6-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8 707,8 -- -- 25 956,5 12 054,0--25 956,5---- 25 956,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 4 569,9 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 570,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 5,7

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

3520 8

KIADÁSOK 56,4 -- -- 1,5 1,5--1,5---- 1,5 -- --

1 Működési költségvetés 56,4 -- -- 1,5 1,5--1,5---- 1,5

 / 3 Dologi kiadások 38,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 18,4 -- -- 1,5 1,5--1,5---- 1,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1,5 1,5-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

18,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 56,4 -- -- 1,5 1,5--1,5---- 1,5 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

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

ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos feladatainak támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem 
)

3520 9

KIADÁSOK -- -- -- 102,0 ------102,0-- 102,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 12,0 ------12,0-- 12,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 12,0 ------12,0-- 12,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 90,0 ------90,0-- 90,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 90,0 ------90,0-- 90,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 90,0 ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 102,0 102,0----102,0-- 102,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 102,0

PPP-programok ( X Nem besorolt )3620

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

Autópálya rendelkezésre állási díj ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3620 1

KIADÁSOK 100 497,0 103 200,0 -- 106 087,7 105 176,0--2 887,7--103 200,0 2 887,7 -- --

1 Működési költségvetés 100 497,0 103 200,0 -- 106 087,7 105 176,0--2 887,7--103 200,0 2 887,7

 / 3 Dologi kiadások 100 476,0 103 200,0 -- 106 087,7 105 176,0--2 887,7--103 200,0 2 887,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

21,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 822,0 -- -- 116,4 116,4--116,4---- 116,4 -- --

1 Működési költségvetés 822,0 -- -- 116,4 116,4--116,4---- 116,4

 / 1 Intézményi működési bevételek 822,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 116,4 116,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 814,3 -- -- 2 771,3 2 771,3--2 771,3---- 2 771,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 98 632,0 103 200,0 -- 103 200,0 103 200,0------103 200,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 771,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 911,7

Oktatási, kulturális és sport PPP-programok ( 08308 Szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységek szakigazgatása )3620 2

KIADÁSOK 11 432,8 21 102,0 -- 8 586,3 7 961,9---8 943,4-3 572,321 102,0 -12 515,7 -- --

1 Működési költségvetés 11 432,8 21 102,0 -- 8 586,3 7 961,9---8 943,4-3 572,321 102,0 -12 515,7

 / 3 Dologi kiadások 11 423,6 21 102,0 -- 8 550,1 7 925,7---8 979,6-3 572,321 102,0 -12 551,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9,2 -- -- 36,2 36,2--36,2---- 36,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 36,2 36,2-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

9,2 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 57,7 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 57,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 57,7 -- -- -- ---------- --2588



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 292,5 236,9--292,5---- 292,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 11 667,6 21 102,0 -- 8 293,8 8 293,8---9 235,9-3 572,321 102,0 -12 808,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 292,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 568,8

PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások ( 01118 Törvényhozó és 
végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )

3620 3

KIADÁSOK 475,9 -- -- 3 407,6 3 407,0--3 407,6---- 3 407,6 -- --

1 Működési költségvetés 475,9 -- -- 3 300,8 3 300,6--3 300,8---- 3 300,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 475,9 -- -- 3 300,8 3 300,6--3 300,8---- 3 300,8

Támogatásértékű működési kiadások 475,9 -- -- 3 300,8 3 300,6-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 106,8 106,4--106,8---- 106,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 106,8 106,4--106,8---- 106,8

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 106,8 106,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 3 110,6 3 110,6--3 110,6---- 3 110,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 3 586,5 -- -- 297,0 297,0--297,0---- 297,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 110,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,6

Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

3620 4

KIADÁSOK 28,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 28,6 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 28,6 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások 28,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 28,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 28,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 28,6 -- -- -- ---------- --

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

Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

3620 5

KIADÁSOK 19,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 19,8 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,8 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások 19,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 19,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 19,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 19,8 -- -- -- ---------- --

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

Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )3620 6

KIADÁSOK 133,8 -- -- 5,8 5,8--5,8---- 5,8 -- --
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1 Működési költségvetés 133,8 -- -- 5,8 5,8--5,8---- 5,8

 / 3 Dologi kiadások 133,8 -- -- -- ---------- --

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

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 5,8 5,8-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 133,8 -- -- 5,8 5,8--5,8---- 5,8 -- --

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

Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )3620 7

KIADÁSOK 59,1 -- -- 189,3 105,7--189,3---- 189,3 -- --

1 Működési költségvetés 59,1 -- -- 189,3 105,7--189,3---- 189,3

 / 3 Dologi kiadások 59,1 -- -- 189,3 105,7--189,3---- 189,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 59,1 -- -- 189,3 105,7--189,3---- 189,3 -- --

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

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása ( X Nem besorolt )3720

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

ÉMI Nonprofit Kft. támogatása ( 13704 Környezetgazdálkodás )3720 3

KIADÁSOK 55,7 255,0 -- 308,0 139,2--116,7-63,7255,0 53,0 -- --

1 Működési költségvetés 44,7 235,0 -- 274,9 106,1--83,6-43,7235,0 39,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 44,7 235,0 -- 274,9 106,1--83,6-43,7235,0 39,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 44,7 235,0 -- 274,9 106,1------235,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 11,0 20,0 -- 33,1 33,1--33,1-20,020,0 13,1

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 11,0 20,0 -- 33,1 33,1--33,1-20,020,0 13,1

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 11,0 20,0 -- 33,1 33,1------20,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 117,2 117,2--117,2---- 117,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 173,0 255,0 -- 190,8 190,8---0,5-63,7255,0 -64,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 117,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 168,8

Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása ( 12701 Távközlés, hírközlés )3720 4

KIADÁSOK 281,6 262,0 -- 156,4 156,4--40,9-146,5262,0 -105,6 -- --

1 Működési költségvetés 281,6 262,0 -- 146,2 146,2--30,7-146,5262,0 -115,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 281,6 262,0 -- 146,2 146,2--30,7-146,5262,0 -115,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 281,6 262,0 -- 146,2 146,2------262,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,2 10,2--10,2---- 10,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 10,2 10,2--10,2---- 10,2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 10,2 10,2-------- --

BEVÉTELEK 19,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 19,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 19,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 30,0 30,0--30,0---- 30,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 292,0 262,0 -- 126,4 126,4--10,9-146,5262,0 -135,6 -- --2590
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 30,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet támogatása ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )3720 5

KIADÁSOK 312,3 -- -- 32,2 13,1--32,2---- 32,2 -- --

1 Működési költségvetés 239,6 -- -- 32,2 13,1--32,2---- 32,2

 / 3 Dologi kiadások 128,2 -- -- 13,1 13,1--13,1---- 13,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 111,4 -- -- 19,1 ----19,1---- 19,1

Támogatásértékű működési kiadások 4,4 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 104,1 -- -- 19,1 ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

2,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 72,7 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 72,7 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 72,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 132,6 -- -- 32,2 32,2--32,2---- 32,2 -- --

1 Működési költségvetés 132,6 -- -- 9,5 9,5--9,5---- 9,5

 / 1 Intézményi működési bevételek 4,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 128,2 -- -- 9,5 9,5-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 22,7 22,7--22,7---- 22,7

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 22,7 22,7-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 72,1 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 107,6 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19,1

Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása ( 13704 Környezetgazdálkodás )3720 6

KIADÁSOK 393,0 -- -- 151,5 151,5--151,5---- 151,5 -- --

1 Működési költségvetés 390,0 -- -- 151,5 151,5--151,5---- 151,5

 / 3 Dologi kiadások 223,1 -- -- 80,8 80,8--80,8---- 80,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 166,9 -- -- 70,7 70,7--70,7---- 70,7

Támogatásértékű működési kiadások 4,9 -- -- 62,2 62,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 161,8 -- -- 8,5 8,5-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 3,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,0 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 4,9 -- -- 81,0 81,0--81,0---- 81,0 -- --

1 Működési költségvetés 4,9 -- -- 81,0 81,0--81,0---- 81,0

 / 1 Intézményi működési bevételek 4,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 81,0 81,0-------- --2591
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 260,1 -- -- 70,5 70,5--70,5---- 70,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 136,5 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,5 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Egyéb feladatok ( X Nem besorolt )3820

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

Nemzetközi tagdíjak ( 12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása )3820 1

KIADÁSOK 129,9 312,3 -- 491,0 486,6--256,8-78,1312,3 178,7 -- --

1 Működési költségvetés 129,9 312,3 -- 491,0 486,6--256,8-78,1312,3 178,7

 / 3 Dologi kiadások 129,9 312,3 -- 488,1 483,7--253,9-78,1312,3 175,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,9 2,9--2,9---- 2,9

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 2,9 2,9-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 217,4 217,4--217,4---- 217,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 347,3 312,3 -- 273,6 273,6--39,4-78,1312,3 -38,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 217,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 4,4

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )3820 2

KIADÁSOK 293,4 117,0 -- 1 092,3 701,4--975,3--117,0 975,3 -- --

1 Működési költségvetés 293,4 117,0 -- 1 092,3 701,4--975,3--117,0 975,3

 / 3 Dologi kiadások -- 117,0 -- 591,7 200,8--474,7--117,0 474,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 293,4 -- -- 500,6 500,6--500,6---- 500,6

Támogatásértékű működési kiadások 197,6 -- -- 1,0 1,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 499,6 499,6-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

95,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 197,6 -- -- 954,2 954,2--954,2---- 954,2 -- --

1 Működési költségvetés 197,6 -- -- 954,2 954,2--954,2---- 954,2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 954,1 954,1-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 197,6 -- -- 0,1 0,1-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 95,8 -- -- 1,3 1,3--1,3---- 1,3 -- --

TÁMOGATÁSOK -- 117,0 -- 136,8 136,8--19,8--117,0 19,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 390,9

Kormányzati szakpolitikai feladatok ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )3820 3

KIADÁSOK 2 037,1 1 540,0 -- 2 789,8 2 428,3--1 249,8--1 540,0 1 249,8 -- --

1 Működési költségvetés 2 037,1 1 540,0 -- 2 789,8 2 428,3--1 249,8--1 540,0 1 249,8

 / 3 Dologi kiadások 2 037,1 1 540,0 -- 2 788,7 2 427,2--1 248,7--1 540,0 1 248,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1,1 1,1--1,1---- 1,1

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 363,2 -- -- 1 252,9 1 210,2--1 252,9---- 1 252,9 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 790,0 1 540,0 -- 1 536,9 1 536,9---3,1--1 540,0 -3,1 -- --2592
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 116,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 318,8

"Friends of Hungary" Alapítvány működtetése ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )3820 4

KIADÁSOK -- 612,4 -- 3 888,0 3 888,0--3 888,0-612,4612,4 3 275,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 612,4 -- 648,0 648,0--648,0-612,4612,4 35,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 612,4 -- 648,0 648,0--648,0-612,4612,4 35,6

Támogatásértékű működési kiadások -- 612,4 -- 648,0 648,0------612,4 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3 240,0 3 240,0--3 240,0---- 3 240,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 3 240,0 3 240,0--3 240,0---- 3 240,0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 3 240,0 3 240,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 3 888,0 3 888,0--3 888,0---- 3 888,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 3 888,0 612,4 -- -- -------612,4612,4 -612,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 888,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kockázati céltartalék ( 12608 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )3820 5

KIADÁSOK 24,3 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3 -- --

1 Működési költségvetés 24,3 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

 / 3 Dologi kiadások 14,9 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9,4 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,3 0,3-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

9,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 24,3 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3 -- --

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

NATO tagságból adódó ágazati feladatok ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )3820 6

KIADÁSOK 9,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 9,1 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9,1 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

9,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9,1 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Állami többletfeladatok ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )3820 7

KIADÁSOK 28,8 -- -- 168,7 44,9--168,7---- 168,7 -- --

1 Működési költségvetés 28,8 -- -- 168,7 44,9--168,7---- 168,7

 / 3 Dologi kiadások 7,0 -- -- 33,7 16,2--33,7---- 33,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21,8 -- -- 135,0 28,7--135,0---- 135,0

Támogatásértékű működési kiadások 6,4 -- -- 27,7 27,7-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4,1 -- -- 107,3 1,0-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

11,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 30,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 30,1 -- -- -- ---------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 23,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 6,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11,3 -- -- 34,5 27,1--34,5---- 34,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 21,9 -- -- 134,2 134,2--134,2---- 134,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 34,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 116,4

Pesti Vigadó rekonstrukciója ( 08128 Műemlékvédelem )3820 8

KIADÁSOK 723,2 -- -- 2 446,4 1 654,4--1 654,4792,0-- 2 446,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 723,2 -- -- 2 446,4 1 654,4--1 654,4792,0-- 2 446,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 723,2 -- -- 2 446,4 1 654,4--1 654,4792,0-- 2 446,4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 723,2 -- -- 2 446,4 1 654,4-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 723,2 -- -- 1 654,4 1 654,4--1 654,4---- 1 654,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 177,6 -- -- 792,0 792,0----792,0-- 792,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 177,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 792,0

A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása ( 12421 Légi személyszállítás )3820 9

KIADÁSOK 2 000,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 000,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 50,1 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 949,9 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű működési kiadások 1 854,6 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 95,3 -- -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 2 000,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Hungaroring Sport Zrt. tőkeemelése ( X Nem besorolt )3820 11

KIADÁSOK -- -- -- -- -----1 000,01 000,0-- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -- -----1 000,01 000,0-- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- -- -----1 000,01 000,0-- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -- -----1 000,01 000,0-- -- -- --

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

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése ( 13402 Belkereskedelem )3820 12

KIADÁSOK -- -- -- 400,0 300,0----400,0-- 400,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 292,1 200,1---107,9400,0-- 292,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 292,1 200,1---107,9400,0-- 292,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 292,1 200,1-------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 107,9 99,9--107,9---- 107,92594
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 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 107,9 99,9--107,9---- 107,9

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 107,9 99,9-------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 400,0 400,0----400,0-- 400,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100,0

Kulturális célú fejlesztések ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )3820 13

KIADÁSOK -- -- -- 7 050,0 ------7 050,0-- 7 050,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7 050,0 ------7 050,0-- 7 050,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 7 050,0 ------7 050,0-- 7 050,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 7 050,0 ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 7 050,0 7 050,0----7 050,0-- 7 050,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 050,0

Fejezeti általános tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )3920

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

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,5 0,5--0,5---- 0,5

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

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,5 0,5-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,5 0,5--0,5---- 0,5 -- --

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,5 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlyi tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )4020

KIADÁSOK -- -- -- 4 000,0 4 000,0--4 000,0---- 4 000,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 4 000,0 4 000,0--4 000,0---- 4 000,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 2 385,0 2 385,0--2 385,0---- 2 385,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 615,0 1 615,0--1 615,0---- 1 615,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1 615,0 1 615,0-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4 000,0 4 000,0--4 000,0---- 4 000,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 4 000,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 000,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vállalkozások folyó támogatása ( 16019 Nem bontott előirányzatok )21

Egyedi támogatások, ellentételezések ( 16019 Nem bontott előirányzatok )121

Bányabezárás ( 11101 Bányászat )121 2

KIADÁSOK 1 000,0 1 000,0 -- 1 000,0 1 000,0------1 000,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 1 000,0 1 000,0 -- 1 000,0 1 000,0------1 000,0 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 000,0 1 000,0 -- 1 000,0 1 000,0------1 000,0 --

Állami (önkormányzati) nem-pénzügyi vállalkozások folyó 
támogatása

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

A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése ( 12321 Vasúti személyszállítás )121 32595



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KIADÁSOK 182 127,3 190 492,2 -- 190 492,2 200 473,3------190 492,2 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 182 127,3 190 492,2 -- 190 492,2 200 473,3------190 492,2 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 182 127,3 190 492,2 -- 190 492,2 200 473,3------190 492,2 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 182 127,3 190 492,2 -- 190 492,2 200 473,3------190 492,2 --

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése ( 12321 Vasúti személyszállítás )121 4

KIADÁSOK 72 059,0 70 000,0 -- 70 000,0 70 000,0------70 000,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 72 059,0 70 000,0 -- 70 000,0 70 000,0------70 000,0 --

 / 5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 72 059,0 70 000,0 -- 70 000,0 70 000,0------70 000,0 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 72 059,0 70 000,0 -- 70 000,0 70 000,0------70 000,0 --

Elektronikus útdíj ( X Nem besorolt )22

BEVÉTELEK -- 75 000,0 -- 75 000,0 53 715,7------75 000,0 -- -- --

2 Nem adójellegű bevételek -- 75 000,0 -- 75 000,0 53 715,7------75 000,0 --

 / 4 Térítések és szolgáltatási díjak (nem intézményeknél) -- 75 000,0 -- 75 000,0 53 715,7------75 000,0 --

K-600 hírrendszer működtetésére ( 02114 Országmozgósítás )24

KIADÁSOK 260,0 55,0 -- 260,0 260,0----205,055,0 205,0 -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 260,0 55,0 -- 260,0 260,0----205,055,0 205,0

 / 3 Dologi kiadások 260,0 55,0 -- 260,0 260,0----205,055,0 205,0

Vásárolt közszolgáltatások 260,0 55,0 -- 260,0 260,0----205,055,0 205,0

Peres ügyek ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )25

KIADÁSOK 777,1 800,0 -- 800,0 1 781,0------800,0 -- -- --

1 FOLYÓ KIADÁSOK 777,1 800,0 -- 800,0 1 781,0------800,0 --

 / 3 Dologi kiadások 777,1 800,0 -- 800,0 1 781,0------800,0 --

Vásárolt közszolgáltatások 777,1 -- -- -- ---------- --

Dologi kiadások (nem bontott) -- 800,0 -- 800,0 1 781,0------800,0 --
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/31/07/00 Akadálymentesítés a közlekedésben (229111) Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/31/09/00 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése (270912) Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/31/11/00 M60 autópálya Pécs - Szentdénes közötti szakasz 
előkészítési munkálatainak teljes befejezése 
(285078)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/32/03/00 UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok 
(341573)

Új elem

Indoklás: 1343/2013. (VI. 17.) Korm. határozat alapján.

20/32/10/00 A Határon Átnyúló Együttműködési 
Programokból megvalósuló útépítési projektek 
(342040)

Új elem

Indoklás: 1639/2013. (IX. 11.) Korm. határozat alapján.

20/32/13/00 Zajtérképezés EU tagállami feladatai (296302) Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/32/14/00 Útpénztár (265690) Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/32/25/00 Magyar légiközlekedés-történeti hagyaték 
létrehozása (345062)

Új elem

Indoklás: 1989/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján.

20/33/07/00 Központi fejlesztési feladatok (258301) Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/33/08/00 Decentralizált területfejlesztési programok 
(258312)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/33/10/00 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 
(262845)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/33/11/00 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (229166) Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/33/15/00 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
támogatása (294968)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/33/18/00 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával 
összefüggő feladatok (294824)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/33/20/00 Intézményi kezességi díjtámogatás (342573) Új elem

Indoklás: 1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján.

20/34/04/00 Kormányzati informatikai rendszerek és a 
közháló alapszolgáltatásainak biztosítása (025463)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/34/06/00 Kormányzati informatikai rendszerek 
konszolidációja (297013)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/35/05/00 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
(236355)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/35/06/00 Lakóépületek és környezetük felújításának 
támogatása (241045)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/35/07/00 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának 
feladatai (300657)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/35/08/00 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása 
(281923)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/35/09/00 ÉRV Zrt. egészséges ivóvízellátással kapcsolatos 
feladatainak támogatása (344606)

Új elem

Indoklás: 1817/2013. (XI. 14.) Korm. határozat alapján.

20/36/03/00 PPP-konstukcióban létrehozott beruházások 
megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos 
kiadások (335139)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/36/06/00 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának 
működtetéséhez (256101)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/36/07/00 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő 
fejlesztése (270701)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/37/05/00 ESZA Nonprofit Kft. pályázatkezelő szervezet 
támogatása (271223)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/37/06/00 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása 
(233365)

Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/38/05/00 Kockázati céltartalék (265378) Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/38/07/00 Állami többletfeladatok (280845) Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/38/08/00 Pesti Vigadó rekonstrukciója (330073) Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/38/12/00 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
működtetése (340495)

Új elem

Indoklás: 1109/2013. (III. 7.) Korm. határozat alapján.

20/38/13/00 Kulturális célú fejlesztések (345717) Új elem

Indoklás: 1996/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján.

20/39/00/00 Fejezeti általános tartalék (280867) Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.

20/40/00/00 Fejezeti egyensúlyi tartalék (280878) Új elem

Indoklás: 2012.12.31-én a sor maradvánnyal rendelkezett.
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Letéti számla megnevezése: „Bischimmo Rt-vel kötött Irodabérleti szerződés 6. cikkében meghatározott 
óvadéki letét”
A Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének működtetésére vonatkozóan a Bischimmo Rt.-vel 
megkötött irodabérleti szerződés szerint 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot kell elhelyezni egy 
Belgiumban bejegyzett banknál.
Tekintettel arra, hogy a hatályos államháztartási szabályok nem teszik lehetővé, hogy az NFM 
Belgiumban bejegyzett banknál vezessen számlát, valamint az irodát bérbe adó Bischimmo Rt. számára 
is elfogadható, ha a szerződésben rögzített óvadék – a szerződés rendelkezéseitől eltérően – egy 
magyarországi pénzintézetnél került elhelyezésre.
Az irodabérleti szerződéssel kapcsolatos óvadéki letét számlája a Magyar Államkincstárnál került 
megnyitásra, a Magyar Államkincstár elnökével történt előzetes egyeztetés szerint.
A megnyitott deviza-számla megjelölt célja az óvadéki letét elhelyezése.
A letéti számlán 2013. évben egy óvadéki letét befizetés történt.

 A számla 2013.01.01-i nyitó egyenlege nem volt, a 2013. évi növekedése17.255,0 EUR, a 2013.12.31.-i 
 záró egyenlege17.255,0 EUR/ 5.123 e Ft.

1. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején

2. Bírói letétek bevétele

3. Más jogszabályban foglalt letétek bevétele

5. Egyéb letéti bevételek

6. Letéti bevételek összesen (= 2+3+4+5)

7. Bírói letétek kiadásai

8. Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai

9.  Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára

11. Letéti kiadások összesen (= 7+8+9+10)

12. Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (= 1+6-11)

4. Letéti pénzeszközök hozambevétele

10. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

bankszámlaszám: HU20-10004885-10008016-00736734

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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90 207,0

168 552,0

168 552,0

0,0

0,0

258 759,0

A bányavállalkozónak a bányászati tevékenységéből eredő, a bányakártalanítási, tájrendezési és 
környezet megóvási kötelezettségei teljesítésének pénzügyi fedezetére biztosítékot kell nyújtania a 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 41.§ (7) bekezdése és a végrehajtására kiadott 203/1998. 
(XII.19.) Korm. rendelet 25. § (5)-(9) bekezdése alapján. 
Az MBFH a bányászati jog átruházásához előírt hozzájárulás iránti, valamint a műszaki üzemi terv, 
illetve módosításának jóváhagyására irányuló kérelem elbírálása során hozott határozatában dönt a 
bányavállalkozó által felajánlott biztosíték formájáról és nagyságáról, ennek megfelelően óvadék 
esetében a felajánlott pénzösszeg óvadéki letét formájában történő teljesítésének elfogadásáról. A 
biztosíték óvadéki letét formájában történő teljesítése esetén annak kezelése letéti pénzeszköz 
elkülönített számlán bonyolódik. 
A nemzetgazdasági miniszter a 2011. szeptember 29-ei NGM/1998/3/2011. iktatószámú levélben 
engedélyezte a MBFH részére a letéti pénzeszköz elkülönített számlán való kezelését. 
A letéti számlán 2013. évben összesen 49 db befizetés és 3 db visszafizetés történt. 
A számla 2013.01.01-i nyitó egyenlege 90.207 e Ft, a 2013. évi növekedése  168.552 e Ft, a 2013.12.31.-
i záró egyenlege  258.759e Ft.

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 Bányászati és Földtani Hivatal

bankszámlaszám: 10032000-01417179-20000002

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 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

XVII.  fejezet

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2221

közigazgatási államtitkár 11 9661

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 120 48010

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 127 40112

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 350 365197

I.  besorolási osztály összesen 4 342 5841 030

II.  besorolási osztály összesen 223 073102

III.  besorolási osztály összesen 20 26614

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 6 209 3571 367

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 191 80620

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

620 86894

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 117 24837

"A", "B" fizetési  osztály összesen 294 336145

"C", "D" fizetési osztály  összesen 739 532301

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 1 167 128261

kutató, felsőoktatásban oktató 279 45586

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 3 410 373944

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

102 19220

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

145 71631

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

13 6535

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 261 56156

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 9 881 2912 367

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 2 430

Nyitólétszám (fő) 2 249

Munkajogi nyitólétszám (fő) 2 358

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 91

Tartósan üres álláshelyek száma 28

Átlagos statisztikai állományi létszám 2 367

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

18

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

20

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek létszáma

8

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

26

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

72
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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

XVII.  fejezet

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 1

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2221

közigazgatási államtitkár 11 9661

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 71 7976

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 96 9269

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

673 30699

I.  besorolási osztály összesen 1 998 873428

II.  besorolási osztály összesen 39 10018

III.  besorolási osztály összesen 3 1762

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 2 908 366564

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

64 50012

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

44 70014

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 109 20026

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 017 566590

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 605

Nyitólétszám (fő) 586

Munkajogi nyitólétszám (fő) 620

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 28

Átlagos statisztikai állományi létszám 590

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

10

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

2

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

12

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 3

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 62 4128

"C", "D" fizetési osztály  összesen 42 15214

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 205 03638

kutató, felsőoktatásban oktató 35 1116

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 344 71166

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

16 3205

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

68 0558

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 84 37513

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 429 08679

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 71

Nyitólétszám (fő) 42

Munkajogi nyitólétszám (fő) 45

Átlagos statisztikai állományi létszám 79

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

8
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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

XVII.  fejezet

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

8

Országos Atomenergia Hivatal 4

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 11 4681

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 18 7392

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

101 86311

I.  besorolási osztály összesen 347 16963

II.  besorolási osztály összesen 3 4451

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 482 68478

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 8002

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 4 8002

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 487 48480

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 83

Nyitólétszám (fő) 81

Munkajogi nyitólétszám (fő) 89

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 3

Átlagos statisztikai állományi létszám 80

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 5

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 11 9671

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

201 94834

I.  besorolási osztály összesen 358 39589

II.  besorolási osztály összesen 63 25930

III.  besorolási osztály összesen 2 5474

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 638 116158

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

9 7133

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 9 7133

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 647 829161

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 167

Nyitólétszám (fő) 161

Munkajogi nyitólétszám (fő) 165

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 7

Tartósan üres álláshelyek száma 4

Átlagos statisztikai állományi létszám 161

Nemzeti Közlekedési Hatóság 7

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 13 2821

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 11 7361

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

349 77449

I.  besorolási osztály összesen 1 485 680404

II.  besorolási osztály összesen 109 79250

III.  besorolási osztály összesen 14 5438

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 1 984 807513

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

21 3723
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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

XVII.  fejezet

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

28 1617

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

3 9402

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 53 47312

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 2 038 280525

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 502

Nyitólétszám (fő) 460

Munkajogi nyitólétszám (fő) 482

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 12

Tartósan üres álláshelyek száma 1

Átlagos statisztikai állományi létszám 525

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

17

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

26

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

43

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 8

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 19 8001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

278 07829

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 19 2705

"A", "B" fizetési  osztály összesen 7 4402

"C", "D" fizetési osztály  összesen 81 52818

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 327 82875

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 733 944130

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 733 944130

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 148

Nyitólétszám (fő) 122

Munkajogi nyitólétszám (fő) 128

Átlagos statisztikai állományi létszám 130

Közlekedésbiztonsági Szervezet 10

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár, azonos illetményre jogosult vezető 11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

23 4744

I.  besorolási osztály összesen 152 46746

II.  besorolási osztály összesen 7 4773

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 195 38454

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 195 38454

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 54

Nyitólétszám (fő) 54

Munkajogi nyitólétszám (fő) 54

Átlagos statisztikai állományi létszám 54

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 11

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 42 7073

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

16 6453
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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

XVII.  fejezet

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 22 1474

"C", "D" fizetési osztály  összesen 40 7368

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 300 02140

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 422 25658

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 422 25658

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 68

Nyitólétszám (fő) 56

Munkajogi nyitólétszám (fő) 56

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 9

Tartósan üres álláshelyek száma 8

Átlagos statisztikai állományi létszám 58

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 12

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 52 7975

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

248 05445

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 75 83128

"A", "B" fizetési  osztály összesen 281 790140

"C", "D" fizetési osztály  összesen 539 560241

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 248 46568

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 1 446 497527

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 446 497527

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 567

Nyitólétszám (fő) 528

Munkajogi nyitólétszám (fő) 547

Üres álláshelyek száma a fordulónapon 32

Tartósan üres álláshelyek száma 15

Átlagos statisztikai állományi létszám 527

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

1

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek létszáma

8

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

9

 14  2

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 14 0903

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

78 09117

"A", "B" fizetési  osztály összesen 5 1063

"C", "D" fizetési osztály  összesen 35 55620

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 85 77840

kutató, felsőoktatásban oktató 244 34480

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 462 965163

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 462 965163

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 165

Nyitólétszám (fő) 159

Munkajogi nyitólétszám (fő) 172

Átlagos statisztikai állományi létszám 163
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XVIII. Külügyminisztérium 
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A Külügyminisztérium 2013. évi költségvetésének végrehajtása 

(Bevezető rész) 
 
 
A Külügyminisztérium 2013. évi feladatait a 2011-ben „Magyar külpolitika az uniós elnökség 
után” címmel közzétett dokumentum iránymutatásai szerint, a 2012-2013-as Éves 
Diplomáciai Terv, illetve a 2013 első félévében kidolgozott 2013-2014-es Éves Diplomáciai 
Terv alapján látta el. Ezeknek a dokumentumoknak a kidolgozásánál és értelmezésénél 
kiindulópontot képeztek a Kormányprogram tematikus fejezeteinek külpolitikai vonzatai, 
továbbá Alaptörvényünk, az ENSZ Alapokmánya, az Európai Unió Lisszaboni Szerződése, az 
Észak - Atlanti Szerződés.  
 
Szomszédságpolitikánk középpontjába a magyar közösségekkel való együttműködés, illetve 
érdekérvényesítésük elősegítése és jogaik védelme mellett a közép-európai térség regionális 
érdekei érvényesítéséért folytatott együttműködést helyeztük. Meghatározó 
szerepvállalásunkat a közép-európai regionális együttműködésben 2013 folyamán a Közép-
Európai Kezdeményezés 2013. évi, valamint a Visegrádi Együttműködés (V4) 2013-2014. évi 
elnöksége jelölte ki, amelyek nyomán 2013-at és 2014 első felét a közép-európai 
együttműködés évének neveztük. Konzuli hálózatunk 2013-ban is ellátta azokat a feladatokat, 
amelyek a kedvezményes honosítás folyamatából 2011 óta hárulnak rá. 2013 utolsó 
hónapjaiban az állampolgársági kérelmek több mint 70%-át a külképviseleteken adták be.  
Diplomáciai és konzuli hálózatunk fontos szerepet játszott a külföldön élő magyar 
állampolgárok 2014. évi választójog-gyakorlási lehetősége biztosításának előkészítésében. 
2013 során is intenzíven folytattuk a kétoldalú kapcsolatok fejlesztését a nyugat-balkáni 
államokkal. Igyekeztünk előmozdítani ezen országok EU-integrációs előrehaladását, egyben 
fenntartottuk szerepvállalásunkat a balkáni térség stabilizálásában. Magyarország vállalta 
koszovói légtérirányítás feladatait. Gazdasági kapcsolataink élénkítése érdekében több reláció 
tekintetében is sor került Gazdasági Vegyesbizottsági ülésekre, illetve ezek előkészítésére.  
 
Külpolitikai erőforrásaink felhasználásának leghangsúlyosabb irányaként folytattuk a hazai 
gazdasági és társadalompolitikai átalakulás indokainak, folyamatának és egyre láthatóbban 
jelentkező eredményeinek megismertetését nemzetközi partnereinkkel. Az euro-atlanti 
kapcsolatokban fontos újdonságként jelentkezett az Európai Unió és az Egyesült Államok 
közötti szabadkereskedelmi egyezmény, a Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési 
Partnerség tárgyalásainak megkezdése, amelyet hazánk nemcsak támogatott, de a 
tárgyalásokon aktívan részt vett. A Külügyminisztérium kezdeményezte, majd koordinálta a 
leendő egyezménynek a hazai ágazatokra gyakorolt, várható hatásainak felmérését. Uniós 
keretek között sikeresen képviseltük érdekeinket a Világkereskedelmi Szervezet újrainduló 
tárgyalásain is.  
 
Vállalásainkat teljesítve, továbbra is jelentős létszámmal veszünk részt nemzetközi 
békefenntartói, nagy számban NATO-műveletekben. Folytattuk a felkészülést arra, hogy a 
szövetségesi szolidaritás és együttműködés jegyében hazánk saját légierejével vesz részt a 
balti államok légtere védelmének biztosításában 2015-2018. között. 
 
Szövetségesi elkötelezettségünk elsőbbségének fenntartása mellett folytattuk a keleti nyitás 
politikáját. Kihasználva a kelet-ázsiai partnerek növekvő érdeklődését térségünk iránt több 
magas és szakértői szintű kétoldalú, illetve többoldalú találkozóra került sor vagy került 
előkészítésre velük. Folytattuk a gyakorlatias együttműködést Oroszországgal, aminek 
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kiemelkedő eredménye a paksi atomerőmű bővítésére vonatkozó megállapodás. Az 
energiapolitika mindamellett nemcsak orosz viszonylatban állt a keleti nyitás figyelmének 
előterében: pl. Magyar-Japán Energiaszemináriumot szerveztünk Budapesten. Diplomáciai 
hálózatunk számos jelentős és eredményes külgazdasági és energiapolitikai vonatkozású 
találkozót, illetve rendezvényt szervezett meg közép-ázsiai, közel-keleti és észak-afrikai 
partnereinkkel. A 2012-ben tartott Latin-Amerika fórumot követően 2013-ban Budapesti 
Afrika-fórumra került sor, amely különösen a szubszaharai és a száhel térséggel való 
együttműködésünkre hat élénkítően. 
 
Alaptörvényünknek megfelelően az emberiség fenntartható fejlődéséhez való magyar 
hozzájárulásképpen Kenyával együtt társelnöki szerepet vállaltunk az ENSZ fenntartható 
fejlődési célrendszerét előkészítő, nyitott munkacsoportban, és Víz Világtalálkozót 
rendeztünk hazánkban. A multilaterális politika nyújtotta lehetőségeket és eszközöket 
kihasználva, aktív diplomáciai tevékenységgel törekedtünk a nemzetközi szervezetek vezető 
tisztségeinek, testületi tagságának elnyerésére, intézményeik regionális székhelyének 
magyarországi elhelyezésére. Magyarország nukleáris védettség területén szerzett nemzetközi 
elismertségének megerősítéseként értelmezhető, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
által szervezett 2013. júliusi, miniszteri szintű Nukleáris Védettségi Konferenciát a magyar 
külügyminiszter elnökölte. 2013-ban nagy elismerés mellett fejeztük be elnökségünket az 
UNESCO Közgyűlésében és az ENSZ Iparfejlesztési Tanácsában. Figyelembe véve, hogy a 
fejlett országok nemzetközi kapcsolatrendszerében egyre fontosabb szerepet játszik a 
nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius segélyezési tevékenység, az év 
folyamán kidolgoztuk az erre a szakterületre irányuló magyar politika stratégiáját. 
 
Kultúrdiplomáciánkra fontos feladatokat hárított a Magyar-Olasz Kulturális Évad, illetve a 
díszvendégi megjelenés az amerikai Smithsonian Folklife Festival-on. Az év folyamán 
felkérést kaptunk a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség (IHRA) 2015. évi 
elnökségének betöltésére. Jelentős erőfeszítéseket tettünk a 2014. évi, nemzetközi 
vonatkozású évfordulók, emlékévek, megemlékezések előkészítése érdekében. 
 
A 2013. év fontos áttörést hozott a külpolitikai intézményrendszer fejlesztése terén. 
Előkészítettük külképviseleti hálózatunk bővítését, majd megkezdtük megvalósítását tíz 
nagykövetség, illetve főkonzulátus megnyitásával vagy újranyitásával térségünkben, illetve a 
keleti és globális nyitás célterületén, elsősorban gazdasági és nemzetpolitikai, illetve részben 
térségpolitikai szempontok alapján. Külpolitikai tervezésünket hozzáigazítottuk a 
kormányzati stratégiai irányítás új jogszabályi feltételrendszeréhez, és kidolgoztuk a 
társtárcákkal való együttműködés fejlesztésének tervezetét. A korábbi években működtetett 
„modernizációs munkacsoport” eredményeire építve kialakítottuk a folyamatos 
intézményfejlesztés stratégiáját, és ennek részeként megkezdtük belső képzési és felkészítési 
rendszerünk átalakítását. 
 
2013-ban a Külügyminisztérium mindhárom címe vonatkozásban bevezetésre került a Forrás 
SQL integrált ügyviteli rendszer. A külképviseletek bekapcsolása az integrált ügyviteli 
rendszerbe azt eredményezi, hogy naprakész információk állnak rendelkezésre a külföldi 
gazdasági környezetben működő egységeink előirányzat-felhasználásáról is, ami a feszített 
költségvetési helyzetben elengedhetetlen a gazdálkodás racionalizálásához és egy hatékony  
kontrollig rendszer működtetéséhez. Az integrált rendszerre való átállás nem csak a pénzügyi 
teljesítések és előirányzatok integrált rendszerben való kezelését eredményezte, hanem a 
Külügyminisztérium vagyongazdálkodásához kapcsolódó tárgyi eszköznyilvántartás és 
kezelés is új, egységes, ellenőrizhető informatikai támogatottsággal valósul meg. Az integrált 
ügyviteli rendszer része a készletgazdálkodás új rendszere, a Külügyminisztérium 
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külképviseleteinek ingatlan és helyi alkalmazotti állományának adatbázisként történő 
kezelése, a gépjárműparkkal kapcsolatos flottamenedzsment alapjainak megteremtése. Az 
integrált ügyviteli rendszer bevezetése kultúraváltást jelentett a Külügyminisztérium 
gazdasági adminisztrációjában. A kezeléséhez és alkalmazásához szükséges kompetencia 
kialakítása és folyamatos fejlesztése a bevezetés évében kiemelten, de a jövőben is nagy 
kihívás elé állítja szervezetünket. A rendszer az új számviteli és államháztartási törvények 
jogszerű és szakszerű alkalmazásnak is alapja. 
 

A fejezet 2013. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása 
 
Magyarország Országgyűlése a Külügyminisztérium fejezet részére a 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a 2013. évi kiadásainak fedezetére 62 317,5 
millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, amelyet a költségvetési egyensúly 
megteremtése érdekében az 1259/2013. (V.13.) kormányhatározatban elrendelt zárolás 
1 770,0 millió forinttal csökkentett.  
 
A 2013. évi módosított előirányzata 72 851,8 millió forint, amely a költségvetési törvényben 
jóváhagyott eredeti előirányzathoz képest 10 534,3 millió forinttal emelkedett.  
 

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 69 937,1 62 317,5 62 317,5 72 851,8 67 087,5 96 92 

ebből:  személyi 
juttatás 

23 547,3 24 577,0 24 577,0 25 357,8 25 249,0 107 100 

Bevétel 10 810,5 7 148,0 7 148,0 11 001,6 10 782,6 100 98 

Támogatás 53 587,0 55 169,5 55 169,5 56 451,2 56 451,2 105 100 

Előirányzat-
maradvány 

9 657,8   5 399,0 4 326,9 45 80 

Létszám (fő)  1814 1598 
 

1894  1802 99 95 

 
A XIII. Külügyminisztérium fejezet előirányzatai címenként az alábbiak szerint alakultak. 
Az előirányzat-módosítások tartalma az egyes költségvetési intézmények, fejezeti kezelésű 
előirányzatok folyamatainak elemzésénél részletesen bemutatásra kerülnek. 
 
                                                                                                   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

62 317,5 7 148,0 55 169,5 24 577,0 

Módosítások jogcímenként         
KüM Központi igazgatása cím 

módosításai összesen 
1 885,4 1 602,1 283,3 442,5 

kormányhatározatok -126,8 0,0 -126,8 38,1 

maradvány 835,6 835,6   247,2 

egyéb 1 176,6 766,5 410,1 157,2 
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Külképviseletek igazgatása cím 
módosításai összesen 

9 232,4 5 736,1 3 496,3 332,9 

kormányhatározatok 1 469,4 0,0 1 469,4 669,0 

maradvány 3 219,9 3 219,9     

egyéb 4 543,1 2 516,2 2 026,9 -336,1 
Magyar Külügyi Intézet cím 

módosításai összesen 
40,0 12,7 2,2 4,4 

kormányhatározatok 0,4   0,4 0,3 

maradvány 12,7 12,7     

egyéb 26,9 0,0 1,8 4,1 
Fejezeti Kezelésű Előirányzatok 

cím módosításai összesen 
-623,5 1 876,6 -2 500,1 0,0 

kormányhatározatok  -2 500,1   -2 500,1   

maradvány 1 330,8 1 330,8     

egyéb 545,8 545,8     

2013. évi módosított előirányzat 72 851,8 16 375,5 56 451,2 25 356,8 

 
 
A tárca részére a költségvetési törvényben biztosított előirányzati főösszeg 62 317,5 millió 
forint. A tárcának többlete származott az előző évi előirányzat maradványok jóváhagyásából, 
előirányzatosításából is, amely szinte teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt volt.  
 
Az előirányzat elvonások, módosítások, átadások-átvételek következtében a fejezet 
módosított előirányzati főösszege 72 851,8 millió forintra változott. A kiadási főösszeg 
felhasználása – a maradvány összege nélkül – 67 087,5 millió forint, mely az előző évi 
felhasználáshoz közel azonos mértékű. Az intézmények és a fejezeti kezelésű előirányzatot 
érintő kiemelt feladatok részletesen a címeknél kerülnek bemutatásra. 
 
Kiadási oldalon 2013. évben a Külügyminisztérium a fejezethez tartozó költségvetési 
intézményei működtetésére 59 422,2 millió forintot, a fejezeti kezelésű előirányzatok 
finanszírozására 13 429,6 millió forint előirányzatot kapott.  
 
A fejezet a beszámolás évében a működési költségvetésen belül a személyi juttatásokra 
(25 357,8 millió forint) és munkaadói járulékokra (6 803,4 millió forint) együttesen 32 161,2 
millió forint előirányzattal rendelkezett.  
 
Dologi kiadásokon fejezeti szinten az előző évi 39 418,7 millió forinttal szemben 34 868,2 
millió forint összeg került előirányzatosításra.  A csökkenés fő oka az Európai Uniós 
befizetések fejezeti kezelésű előirányzatok soron mutatkozik. A kifizetésekhez kapcsolódó 
lehívásokat az Európai Unió Tanácsa ülései alapján Brüsszel állítja össze, és küldi meg a 
tagállamoknak a határozatot az Európai Fejlesztési Alapba fizetendő pénzügyi 
hozzájárulásról. A kifizetésre  a határozat kihirdetésétől számítva határidőt szabnak meg. A 
2013. év első részletének lehívását 2012. december közepén küldték meg, amelyet még a 
Külügyminisztérium 2012. december végéig ki is fizetett. 
 
A felhalmozási költségvetés módosított előirányzata az összes fejezeti költségvetésen belül 
3 220,3 millió forint előirányzatot jelentett. Ebből 2002,4 millió forint teljesült a beszámolás 
évében, mely jelentős mértékben a külképviseleteket érintette.  
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A fejezet 2013. év eleji engedélyezett létszáma 1 894 fő volt, amely év végén 1 894 főre 
módosult. Az engedélyezett létszám változását a következő tényezők idézték elő: 

A Központi Igazgatás cím 632 fős eredeti előirányzatát a minisztériumokban foglalkoztatottak 
létszámáról szóló 1166/2010. (VIII.4.) kormányhatározat állapította meg, melyet az 
1054/2013. (II.13.) kormányhatározat 642 főre emelt. A cím létszámát a külképviseleti 
nyitásokhoz kapcsolódóan több kormány határozat további 9 fővel emelte. 
 
A minisztériumokban foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII.4.) 
kormányhatározat a Külképviseletek Igazgatása cím engedélyezett létszámát 1 197 főben 
határozta meg, melyet a 1054/2013. (II.13.) kormányhatározat 1 200 főre emelt. A cím 
létszámát a külképviseleti nyitásokhoz (Hongkong, Abuja, Ankara, Lendva, Isztambul, 
Santiago de Chile, Mumbai,  Eszék, Toronto, Melbourne, Marosvásárhely, Nagyvárad, 
Krakkó) kapcsolódóan több kormány határozat további 23 fővel emelte.  
 
Fentiek alapján a Külügyminisztérium 2013. december 31-én engedélyezett összlétszáma 
1894 fő. Ebből a Központi Igazgatás címen 651 fő, Külképviseletek Igazgatása címen 1 223 
fő, a Magyar Külügyi Intézetnél 20 fő az engedélyezett létszám.  
 
A fejezet feladatainak ellátására 56 451,2 millió forint költségvetési támogatással 
rendelkezett, amelyből a költségvetési intézmények 45 289,7 millió forinttal (80 %), a fejezeti 
kezelésű előirányzatok 11 161,5 millió forinttal (20 %) részesültek.  
 
Az előző évek központosított vízum- és konzuli bevételei a 2013-as költségvetési évben – 
hasonlóan az előző évhez - saját bevételként kerültek meghatározásra.  A közhatalmi 
bevételek 5 887,8 millió forinttal teljesültek az előző évi 5 338,3 millió forinttal szemben.  
 
A konzuli szolgálat teljes ügyforgalma 2012-ben 815 000, 2013-ban már több mint 934 000 
ügy volt.  
 
A Külügyminisztérium az elmúlt évben is folyamatosan bővítette az elektronikus ügyintézést, 
mobillá és a korábbinál sokkal rugalmasabbá tette a konzuli szolgálatot (új igazgatási 
módszerek, mobil eszközök, szoftverfejlesztések, eljárási egyszerűsítések, stb.). Mindegyik 
ügycsoportban jelentősen közelebb vitte a konzuli szolgáltatásokat az ügyfelekhez, 
meghonosította a kihelyezett konzuli fogadónapokat. Az egyszerűsített honosítás kapcsán a 
konzuli szolgálat mára meghatározóvá vált, 2013-ban a kérelmek több mint 70 %-át a 
külképviseleteken adták be. Hosszabb távon az újonnan állampolgárrá vált polgárok egyéb 
konzuli ügyei számának növekedése várható.  
 
A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok számának jelentős növekedésével 
megsokszorozódott az érdekvédelmi, közigazgatási ügyek száma. A nagy konzuli forgalmú 
állomáshelyek személyi és technikai megerősítése mellett a Külügyminisztérium nagy 
hangsúlyt fektetett a tájékoztatási feladatainkra. A kormányzati portálon külön konzuli 
honlapot hozott létre, melyet évente közel félmillióan látogatnak.  
 
A konzuli szolgálat - a schengeni kötelezettségekkel összhangban - maximálisan törekszik 
érvényre juttatni a kormányzat külpolitikai, nemzetgazdasági, oktatási, kulturális céljainak 
megvalósítását. A magyar képviseletek által kiadott vízumok száma egy év alatt 12 %-kal 
növekedett, egyes képviseletek vízumforgalma a többszörösére emelkedett, miközben egyre 
nagyobb odafigyelést igényel a biztonsági és migrációs kockázatok, a visszaélések kiszűrése 
is. 27 missziónk végez vízumkiadást más tagállam nevében. A Külügyminisztérium 
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folyamatosan bővíti a magyar vízumkérelem-átvevő központok számát, forgalmát (Kisinyov, 
Isztambul, Csungking, Almati, Jekatyerinburg), valamint kihelyezett konzuli napok 
megtartásával (Afrika, Brazília) segíti a külföldi diákok tanulmányi célú tartózkodási 
engedély iránti kérelmeinek beadását.  
 
A Külügyminisztérium fejezet 2013. évi a kiadási megtakarítás és a bevételi előirányzat-
teljesítés lemaradása egyenlegeként a felhasználható előirányzat maradványa az előző évek 
felhasználatlan előirányzat-maradványával együtt 5 520,5 millió forintot tesz ki. A 
maradványból fejezeti szinten kötelezettségvállalással terhelt annak 95,5%-a, melyből 1 969,8 
millió forint a fejezeti kezelésű előirányzati, valamint  3 300,2 millió forint intézményi szinten 
jelentkezik. A kötelezettségvállalással lekötött maradványok 77,9%-a működési célú.  
 
A Külügyminisztérium a szakmai, gazdasági, ellátó funkciói továbbra is központi hatáskörben 
maradtak. A Külügyminisztérium az épületüzemeltetés, eszközellátás vonatkozásában 
együttműködik a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság szakmai szervezeteivel, amely ellátja 
irodaszerrel, tárgyi eszközökkel a minisztériumot. Gondoskodik a közüzemi szolgáltatások 
folyamatosságáról, az ingatlanok karbantartásáról, kisjavításáról. 
 
Az előző évekhez hasonlóan a Külügyminisztérium kezelésében van a Külképviseletek 
Igazgatása cím teljes tárgyi eszköz állománya, a Központi Igazgatás cím biztonságtechnikai 
berendezéseinek eszközcsoport állománya, a számítástechnikai és  híradástechnikai 
eszközeinek állománycsoportja. 
  
 
A fejezeti mérleg főösszege a 2012. évi 47 645,7 millió forintról 2013. évre 46 649,5 millió 
forintra változott (97,9 %). Az eszköz oldalon mutatkozó csökkenés a Külügyminisztérium 
pénzeszközeinek 7,1 %-os és a követelések 12,9 %-os csökkenésével magyarázható. 
 
Forrás oldalon a saját tőke állománya 2013. év végén 40 410,2 millió forint volt, amely  319,1 
millió forinttal csökkent az előző évhez képest. A tartalékok  közel az előző évi szinten 
maradtak.  
 
A rövid lejáratú kötelezettségek 2013. évben 449,8 millió forintról 219,5 millió forintra 
csökkentek mind a szállítói, mind az egyéb kötelezettségek oldaláról egyaránt.  
 
A Külképviseletek Igazgatása cím kiadásainak és bevételeinek jelentős része külföldön – 108 
állomáshelyen - valutában/devizában realizálódik. A fejezet a tényleges felhasználásokat az 
állomáshelyek havi pénztárnaplóinak auditálása és forintban történő feldolgozása után jelenti 
a Kincstár felé, amelynek időbeli elhúzódása magyarázatot ad év végén a Kincstár adataitól 
való eltérésre.  
 
A fejezet pénzforgalmát belföldön a kincstári egységes számlákon, valamint - a Magyar 
Államkincstár írásos engedélye alapján - a Magyar Külkereskedelmi Banknál 
devizaszámlákon vezeti.  
 
Külföldön a pénzkezelés a külképviseletek bankszámláin, valamint forint- és valuta 
házipénztárakban történik.  
 
A fejezet az OTP Banknál vezeti a lakásvásárlási-, felújítási kölcsönnel kapcsolatos számláját, 
amely kincstári körön kívül történik.  
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1. Cím Külügyminisztérium központi igazgatása  
 
Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00 

Honlapjának címe: http://www.kormany.hu./hu/kulugyminiszterium 
 

 
Külügyminisztérium központi igazgatás cím feladatköre és tevékenysége 

 
Az intézmény feladata a Külügyminisztérium külpolitikai, diplomáciai, konzuli, irányítási, 
igazgatási, gazdálkodási tevékenységének ellátása, valamint a külképviseletek szakmai 
működéséhez szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi és logisztikai háttér feltételeinek 
biztosítása. 

A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet 
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 
4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1399/2012. (IX. 25.) Korm. határozat a Központi 
Igazgatás engedélyezett létszámát 632 főben állapította meg 2012. szeptember 26-tól. 

A minisztériumokban foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII.4.) 
kormányhatározat módosításáról szóló 1054/2013. (II. 13.) kormányhatározat a Központi 
Igazgatás engedélyezett létszámát 642 főben határozta meg.  
 
A cím létszámát év közben a külképviseleti nyitásokhoz kapcsolódó 1303/2013. (VI.3.), az 
1305/2013. (VI.7.), az 1945/2013. (XII.17.), az 1630/2013. (IX.10.) és az 1523/2013. 
(VIII.12.) kormányhatározat módosította, melynek következtében az engedélyezett létszám 
651 főre módosult. 
 
A cím költségvetési törvényben jóváhagyott 6 305,3 millió forint eredeti előirányzata az 
előirányzat-módosítások következtében 8 190,7 millió forintra változott. 

 
A Külügyminisztérium központi igazgatási cím költségvetési előirányzata és teljesítése:  

          
 
                                                                                                     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 6636,2 6305,3 6305,3 8190,7 7846,6 118,2% 95,8% 

ebből:  személyi juttatás 3703,8 3649,6 3649,6 4092,1 4053,1 109,4% 99,0% 

Bevétel 350,1 265,3 265,3 1031,8 1002,6 286,4% 97,2% 

Támogatás 6572,3 6040,0 6040,0 6323,3 6323,3 96,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 517,8  -  - 835,6 831,0 160,5% 99,4% 

Létszám (fő)  668 631  - 651 645 94,9% 99,1% 
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 A Külügyminisztérium központi igazgatás cím 2013. évi előirányzat módosításai: 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 6 305,3 265,3 6 040,0 3 649,6 
Módosítások jogcímenként *         
Kormányzati hatáskör -126,8 0,0 -126,8 38,1 
1159/2013.(III.28.) Korm. határozat 2013 
bérkompenzáció NGM 3.932/8/2013 

12,9   12,9 10,2 

1173/2013. (IV.5.) Nemzeti Jogszabálytár -54,2   -54,2   
8/2005. (II.8.) Korm. határozat PM rendelet prémium 
évek program  

3,8   3,8 2,9 

1968/2013. (XII.17) elvonás  -120,8   -120,8   
2013. évi bérkompenzáció elszámolása 
NGM/3932/36/2013. 

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

1994/2013. Korm. határozat (XII.29) AH-KÜM 32,4   32,4 25,7 
          

Irányító szervi hatáskör 626,5 216,4 410,1 157,2 
EU Uniós befizetésről átcs. NGM engedély alapján 134,0   134,0   
Távolléti díjak elszámolása 1,0 1,0   0,7 
Adótúlfizetés visszaforgatása 23,4 23,4     
Ajándékraktár miatti rendezés -5,0   -5,0   
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás 20,0   20,0   
Választáshoz kapcsolódó utaztatási költségek 7,4   7,4   
MEKH-Víz Világtalálkozó 10,0 10,0     
Ruházati költségtérítéshez átcsoportosítás 134,2   134,2 105,7 
DMRS előirányzat rendezés 47,4 47,4   39,9 
Év végi többlettámogatás biztosítása 132,8   132,8   
MKI-KÜM megállapodás -1,7   -1,7 -1,4 
Címek közötti átcsoportosítás -11,6   -11,6   
Többletbevétel 134,6 134,6   12,3 
          
Intézményi hatáskör 1 385,7 1 385,7 0,0 247,2 
Maradvány előirányzatosítás 835,6 835,6   247,2 
Bevétel előirányzatosítás 550,1 550,1     
          
2013. évi módosított előirányzat 8 190,7 1 867,4 6 323,3 4 092,1 
     

Országgyűlési hatáskörben nem történt előirányzat-módosítás. 

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások (-126,8 millió forint) a személyi juttatások 
előirányzatát 38,1 millió forinttal, a munkaadói járulékok előirányzatát 10,1 millió forinttal 
növelték, a dologi kiadások előirányzatát 175,0 millió forinttal csökkentették.  

A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások közül a legjelentősebb tétel az 1968/2013. 
(XII.17) kormányhatározat alapján történő, a dologi kiadásokat érintő 120,8 millió forint 
összegű átcsoportosítás, valamint a 1173/2013. (IV.5.) kormányhatározat alapján a Nemzeti 
Jogszabálytár működtetésének biztosítása érdekében a KIM fejezet javára történő 
átcsoportosítás 54,2 millió forint értékben. A kormány 12,9 millió forint többletforrást 
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biztosított a cím javára a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 
kompenzációjának finanszírozásáról szóló 1159/2013. (III.28.) kormányhatározat alapján. 

Központi Igazgatás címen prémiumévek programban részt vevők létszáma 1 fő. A prémium 
évek programmal kapcsolatos 8/2005. (II.8.) PM rendeletben foglaltak alapján a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium céltartalékok keretéből személyi juttatásra (3,0 
millió forint) és munkaadói járulékra (0,8 millió forint), összesen 3,8 millió forint 
többletforrás került biztosításra. 

 
Az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a cím 
eredeti költségvetési előirányzatai 626,5 millió forinttal emelkedtek, amely legjelentősebben a 
dologi kiadásokat (51,8%) valamint a személyi juttatásokat (25,1%) érintette 

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások eredményeképpen 1385,7 millió forint 
keretemelés történt, amelyből 835,6 millió forint a 2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele, 550,1 millió forint az intézményi többletbevételek előirányzatosítása. 

 
 

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak:  

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 2012. évi tény 
2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi tény 
2013. évi 

maradvány 

Személyi juttatások 3703,8 3 649,6 4092,1 4053,1 39,0 

Munkaadókat terhelő járulék 988,4 968,6 1 067,8 1 058,2 9,6 

Dologi kiadások  1826,1 1 475,8 2 699,2 2 481,2 218,0 

Beruházások 10,0 100,0 87,8 45,1 42,7 

Egyéb működési célú 
támogatások 

8,7 6,0 11,2 11,2 0,0 

Kölcsönök és átadott 
pénzeszközök 

99,2 105,3 232,6 197,8 34,8 

Törvény szerinti kiadások 
összesen 

6636,2 6 305,3 8 190,7 7 846,6 344,1 

Működési bevételek 329,1 209,3 975,8 979,8 -4,0 

Felhalmozási bevételek 0 56,0 0,0 0,0 0,0 

Kölcsönök visszatérülése 21,0 0,0 56,0 22,8 33,2 

Törvény szerinti bevételek 
összesen 

350,1 265,3 1 031,8 1 002,6 29,2 

Költségvetési támogatás 6572,3 6 040,0 6 323,3 6 323,3 0,0 

Törvény szerinti bevételek és 
támogatások összesen 

6922,4 6 305,3 7 355,1 7 325,9 29,2 

2012. évi maradvány     835,6 831,0 4,6 

2013. évi maradvány         310,3 

Maradvány összesen:         314,9 
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A cím 2013. évi teljesített kiadásai 1541,3 millió forinttal haladták meg az eredeti 
előirányzatot. A 7846,6 millió forint tényleges kiadás az alábbi kiemelt előirányzatokon került 
felhasználásra. 

A Központi Igazgatás személyi juttatásainak 3.649,6 millió forint eredeti előirányzata 
kormányzati hatáskörben 38,1 millió forinttal, irányítószervi hatáskörben 157,2 millió 
forinttal, intézményi hatáskörben 247,2 millió forinttal, összességében 4092,1 millió forintra 
módosult, a teljesítés 4053,1 millió forint volt.  

A cafeteria rendszerben tárgyévben választható juttatások összköltsége éves szinten bruttó 
200,0 millió forint volt. 

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 968,6 millió forint, a módosított 
előirányzat 1067,8 millió forint, a teljesítés 1058,2 millió forint volt. A 2013. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány személyi juttatásokon 39,0 millió forint, a 
munkaadókat terhelő járulékok esetében 9,7 millió forint.  

A dologi és egyéb folyó kiadások tárgyévi 1475,8 millió forint eredeti előirányzata 2699,2 
millió forintra módosult, a teljesítés 2481,2 millió forint volt. A kiemelt előirányzat 
Kormányzati hatáskörben -175,0 millió forinttal, irányítószervi hatáskörben 324,6 millió 
forinttal, intézményi hatáskörben 1073,8 millió forinttal módosult. A kiemelt előirányzaton 
képződött 218,0 millió forint előirányzat-maradványból 213,6 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, a további 4,4 millió forint lekötetlen.  
 
A megfontolt, takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a működés feltételei biztosítottak 
voltak, a Központi Igazgatás a fizetési kötelezettségeinek eleget tett. A címen - a korábbi 
évekhez hasonlóan –a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság végezte az ellátási és 
üzemeltetési feladatokat a kommunikációs, ügyviteli- számítástechnikai eszközök kivételével. 
 
A Kormány az 1519/2012. (XI. 28.) kormányhatározattal döntött a Budapesti Víz 
Világtalálkozó megrendezéséről, amely Magyarország 2013. évi legnagyobb szabású, saját 
kezdeményezésű diplomáciai eseménye volt. A Kormány a konferencia szakmai koncepcióját, 
költségvetését és a tárcákat érintő feladatokat az 1673/2012. (XII. 28.) kormányhatározatban 
rögzítette. A rendezvény megrendezéséhez 2012-ben a Rendkívüli kormányzati intézkedések 
cím terhére az 1632/2012. (XII. 18.) Korm. határozattal 251,4 millió forint, valamint 2013-
ban a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok terhére 100,0 millió forint az 
1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozattal kerül biztosításra.  
A dologi kiadások terhére a Világtalálkozó kapcsán 307,9 millió forint kifizetés történt, amely 
a konferencia költségvetésének 86,5%-át tette ki. 
 
A beruházások 100,0 millió forint eredeti előirányzata 87,8 millió forintra csökkent, amely 
45,1 millió forintra teljesítésült. A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához 
szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II.21.) kormányhatározat 6. pontjában 
előírt eszközbeszerzési tilalom szűkös keretek közé szorította a beruházási kiadásokat. Az 
előirányzat-maradvány összegéből 13,5 millió forint lekötésre került. 
 
A működési célú támogatások, kiadások módosított előirányzata és teljesítése egyaránt 11,2 
millió forint volt.  
 
A kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökre 2013-ban a tárca 6 
fő részére összességében 21,2 millió forintot folyósított.  
 

2618



 
 

A tartósan adott (hosszú lejáratú) kölcsönök mérleg szerinti összege 70,4 millió forint. Az 
éven belüli, rövidlejáratú kölcsön összege 20,8 millió forint volt, a 2013. negyedik 
negyedéves törlesztő részletek 5,1 millió forintot tettek ki. Év végén összesen 66 fő 91,3 
millió forint lakásvásárlási kölcsönnel tartozik a Külügyminisztérium Központi Igazgatása 
címnek. 
 
A bevételek teljesítése 1002,6 millió forint volt, amelyből a működési bevételek 979,8 millió 
forintot, a kölcsönök visszatérülései 22,8 millió forintot tettek ki. A költségvetési támogatás 
módosított előirányzata 100%-ra, 6323,3 millió forintra teljesült, amely az előző évi értékhez 
képest 3,8%-kal csökkent. A cím összbevételi elmaradása a tervezett előirányzathoz képest 
33,8 millió forint volt, amelynek jelentős hányada az igénybe nem vett kölcsönökből 
származott.  
 
A cím 2013. évi előirányzat-maradványa 314,9 millió forint volt, amely a tárgyévi kiadási 
előirányzat 344,1 millió forint megtakarításából, 33,8 millió Ft bevételi lemaradásból, 
valamint 4,6 millió forint alaptevékenységből származó tárgy évre jóváhagyott előző évi 
maradványból képződött. A képződött maradványból 275,6 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt.   

A cím 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványából 39,0 millió forint a személyi 
juttatásokhoz, 9,6 millió forint a munkaadókat terhelő juttatásokhoz, 213,6 millió forint a 
dologi kiadásokhoz, 13,4 millió forint a beruházásokhoz kapcsolódott.  

A cím 2013. évi beszámolóban kimutatott eszközök és források év végi állományának értéke 
784,3 millió forint, amely az előző évhez képest 665,3 millió forinttal csökkent. 

A befektetett eszközök mérlegben kimutatott értéke 377,7 millió forint, amely az előző évhez 
képest 26%-kal csökkent. 
 
A cím záró pénzkészlete az előző évhez képest  423,3 millió forinttal csökkent, amely a 
szűkösebb intézményi gazdálkodással magyarázható. A letétek között elszámolt 2400,0 millió 
forint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 126. § (6) a) pontja alapján 
befizetett biztosíték összegét tartalmazza. Az NGM 2013. december 2-ai 
NGM/27.783/3/2013. iktatószámú levelében a letéti számla megnyitásához az engedélyt 
megadta. 
 
Az egyéb követelések mérlegsoron kimutatott – a munkatársak részére biztosított hivatali 
mobiltelefon kerettúllépéséből adódóan elszámolt – 2272,1 millió forint összegű követelések 
mérlegben kimutatott értékét csökkentette az év végi értékelés alapján elszámolt 837,5 millió 
forint értékvesztés. A cím behajthatatlan követelésállománnyal nem rendelkezik. 
 
A saját tőke 2013. évi mérlegértéke 402,6 millió forint, amely az előző évhez képest 164,2 
millió forinttal csökkent. A kötelezettségek mérlegértéke 66,8 millió forint, amely a 
mérlegfőösszeg 8,5%-át teszi ki.  
 
A cím 2013. évben sem végzett vállalkozási tevékenységet, vegyes rendeltetésű eszközei 
nincsenek. A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, 
közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem 
rendelkezik.  
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2. cím Külképviseletek Igazgatása  
Törzskönyvi azonosító száma: 311355-1-00 
Honlapjának címe: http://www.kormany.hu./hu/kulugyminiszterium 

 
 
 

A Külképviseletek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége 
 

  
 

A Külképviseletek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége: 
 
A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon 
történő képviselete, valamint 2013. évben 109 képviseletből (Európa 60, Amerika 10, Ázsia 
28, Afrika 9, Ausztrália 2) álló diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása.  
2013. év során a Kormány rendelkezett a külképviseleti hálózat bővítéséről. 
 
A minisztériumokban foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII.4.) 
kormányhatározat a Külképviseletek Igazgatása cím engedélyezett létszámát 1 197 főben 
határozta meg, melyet a 1054/2013. (II.13.) kormányhatározat 1 200 főre emelt. A cím 
létszámát a külképviseleti nyitásokhoz (Hongkong, Abuja, Ankara, Lendva, Isztambul, 
Santiago de Chile, Mumbai,  Eszék, Toronto, Melbourne, Marosvásárhely, Nagyvárad, 
Krakkó) kapcsolódóan több kormány határozat további 23 fővel emelte, így a módosított 
előirányzat 1 223 fő. 
 
 
A 2013. év során több állomáshely nyitására, illetve újranyitására került sor, melyek – a 
nyitásról rendelkező kormány határozatok feltüntetésével – az alábbiak voltak: 

- Lendvai Konzuli Iroda (1945/2013. (XII. 17.) Korm. határozat) 
- Santiago de Chilei Nagykövetség (1630/2013. (IX. 10.) Korm. határozat) 
- Mumbai Főkonzulátus (1523/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat) 
- Hongkongi Főkonzulátus (1303/2013. (VI. 7.) Korm. határozat) 
- Abujai Nagykövetség (1305/2013. (VI. 7.) Korm. határozat) 
- Eszéki Főkonzulátus (1221/2013. (IV. 23.) Korm. határozat) 
- Torontói Főkonzulátus (1221/2013. (IV. 23.) Korm. határozat) 
- Melbournei Konzuli Iroda (1221/2013. (IV. 23.) Korm. határozat) 
- Krakkói Főkonzulátus (1221/2013. (IV. 23.) Korm. határozat) 

A felsorolt állomáshelyek közül Toronto és Melbourne megnyitásával kapcsolatos kiadások 
fedezetét a 2013. évre a 1027/2013. (I. 25.) kormányhatározattal a diaszpóra magyarsággal 
kapcsolatos, a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben meghatározott 
feladatok végrehajtása érdekében biztosított 1.481,4 millió forint jelentette. A többi 
állomáshely nyitási költségeinek fedezetét a kormányhatározatok értelmében fejezeten belüli 
átcsoportosítás biztosította, kivéve Eszék és Krakkó állomáshelyeket, melyek vonatkozásában 
a szükséges fedezet a Külképviseletek Igazgatása címen tervezésre került. 
A 1027/2013. (I. 25.) kormányhatározattal létesített, a magyar állampolgárság megszerzésével 
kapcsolatban létrehozott 50 fős konzuli és konzuli adminisztrátori álláshelyek további 
finanszírozására a kormány további 518,6 millió forintot biztosított az 1676/2013. (IX. 30.) 
kormányhatározat értelmében. A magyar állampolgársággal összefüggő feladatok 
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végrehajtására kapott összesen 2 milliárd Forintot a Külképviseletek Igazgatása cím teljes 
egészében felhasználta a célfeladatra. 
 
A Külképviseletek működési költségvetése vonatkozásában 2013-ban is árfolyam különbözet 
mutatkozott, amely a Külképviseletek EUR-ban tervezett és jóváhagyott költségvetése és ezen 
előirányzatok terhére teljesített pénzügyi kifizetések ténylegesen realizált különbözetéből 
adódott.  Az árfolyam különbözet minden évben jelentős előirányzat gazdálkodási problémát 
okoz a külképviseletek működésében.  
Az árfolyam különbözetben megnyilvánul az EUR/HUF forint árfolyam változása, azaz a 
HUF árfolyam gyengülése is.  
A Külképviseletek működtetésében jelentős kockázati tényező és egyben 
többletfinanszírozási igényt jelent a gazdasági környezet helyi ingatlanpiacot, illetve a helyi 
alkalmazottak foglalkoztatási feltételeit érintő változásai. 
 
Hasonlóan a 2012. évi költségvetéshez a konzuli- és vízumdíj bevételek 2013-ban is a KüM 
saját bevételeként szerepeltek. Továbbá a bevételek között jelentős tételt jelentettek a 
társszervi térítések, melyek elengedhetetlenek a szakdiplomáciai hálózatok egyes elemeinek 
fenntartásához.  
 
A Külképviseletek Igazgatása cím kiadási főösszegének jelentős részét (44%), a személyi 
juttatások teszik ki.  
 
A cím 2013. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult: 
 

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 45 164,2 41 802,8 41 802,8 51 035,3 47 868,7 106% 94% 

 ebből: személyi juttatás 19 766,1 20 854,0 20 854,0 21 187,9 21 123,3 107% 100% 

Bevétel 9 503,3 6 489,2 6 489,2 9 005,4 9 005,2 95% 100% 

Támogatás 33 748,1 35 313,6 35 313,6 38 810,0 38 810,0 115% 100% 

Előirányzat-maradvány 4 481,5 – – 3 219,9 2 591,9 58% 80% 

Létszám (fő)  1 131 947 - 1 223   1137 104% 96% 

 
 
Az eredeti kiadási előirányzat 41 802,8 millió forint volt, amely 9 232,5 millió forinttal 
növekedett, így a cím módosított előirányzata 51 035,3 millió forint. 
 
A címen történt előirányzat módosítások és átcsoportosítások a megvalósítandó célok 
szempontjából az alábbiak szerint vezethetők le: 
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millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 41 802,8 6 489,2 35 313,6 20 854,0 
Módosítások jogcímenként *         
Kormány hatáskör 1 469,4 0,0 1 469,4 669,0 
1020/2013. (I.21.) Korm. határozat,  NGM-KÜM közötti 
átcsoportosítás , Brüsszel Állandó Képviselet 2 fő 
tudományos és techn. szakdiplomata kihelyezése 

86,4   86,4 48,6 

1027/2013. (I.25.) Korm. határozat,   MEH-KÜM közötti 
átcsoportosítás az  egyszerűsített honosítási valamint magyar 
állampolgárság megállapítására irányuló kérelmek 
hatékonyabb külföldi átvétele érdekében  

1 481,4   1 481,4 573,3 

1159/2013.(III.28.) Korm. határozat   2013. évi 
bérkompenzáció  

21,6   21,6 17,0 

1968/2013. (XII.17) Korm. határozat,  elvonás -709,4   -709,4   
1363/2013. (VI.24.) Korm. határozat,   Isztambuli oktatási 
szakdiplomata 

27,9   27,9 8,4 

1615/2013. (IX.5.) Korm. határozat,  , Ankara 1 fő okt.-kult. 
szakdiplomata 

22,3   22,3 6,6 

1676/2013. (IX.30.) Korm. határozat, , MEH-KÜM közötti 
átcsoportosítás az  egyszerűsített honosítási valamint magyar 
állampolgárság megállapítására irányuló kérelmek 
hatékonyabb külföldi átvétele érdekében. 

518,6   518,6   

1881/2013. (XI.28.) Korm. határozat, HM-KüM közötti 
átcsoportosítás ,  ukrajnai magyar központi katonai temető 
létrehozása 

1,5   1,5   

2013. évi bérkompenzáció  elszámolása NGM/3932/36/2013. 1,3   1,3 1,1 
1993/2013. (XII.29). Korm. határozat    VM-KÜM közötti 
átcsoportosítás, kormánytisztviselő tartós külszolgálata 

17,8   17,8 14,0 

Irányító szervi hatáskör 3 973,7 1 946,7 2 027,0 -192,6 
Csurogi razzia a Külképviseletek Igazgatása címről a 
Külföldi magyar emlékek fejezeti kezelésű előirányzatra  

-30,0   -30,0   

Európai Uniós befizetések előirányzatról  átcsoportosítás  867,0   867,0   

OGY/KÜM megállapodás (külföldi utazások) 11,0   11,0   
SZOV átcsoportosítás  a KüM központi igazgatása címről  
(sajtókíséret) 

0,7   0,7   

Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás Közép-
európai elnökségi feladatok végrehajtására 

30,0   30,0   

Bókay L. fényképeinek felhasználói szerződése -0,8   -0,8   
Megbízási szerződés Dr. Vámos Péter -0,1   -0,1   
Címek közötti átcsoportosítás olasz-magyar évadhoz 
kapcsolódó könyvbeszerzés protokoll ajándék célra  

8,9   8,9   

Hongkong főkonzulátus és Abuja nagykövetség újranyitása 335,8   335,8   
Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás államfői, 
kormányfői illetve diplomáciai protokoll feladatokra. 

44,0   44,0   

Mumbai Főkonzulátus nyitására átcsoportosítás 111,6   111,6   
Santiago de Chilei nagykövetség  nyitása 243,8   243,8   
Tranzakciós illeték miatti átcsoportosítás -20,0   -20,0   
Választáshoz kapcsolódó utaztatási költség, címek közötti  
átcsoportosítás   

-7,4   -7,4   

Ajándékraktárra átcsoportosítás 21,0   21,0   
Többlettámogatás biztosítása KüM Központi Igazgatása 
részére (2013. évi feladatok végrehajtása érdekében) 

-134,3   -134,3 -104,0 

Ruházati költségtérítéshez átcsoportosítás -134,2   -134,2 -105,7 
Európai Uniós befizetések előirányzatról átcsoportosítás  680,0   680,0   
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Többletbevétel  1 946,7 1 946,7   17,1 
Intézményi hatáskör 3 789,4 3 789,4 0,0 -142,5 
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás       -142,5 
Maradvány előirányzatosítás 3 219,9 3 219,9     
Bevétel előirányzatosítás 569,5 569,5     
2013. évi módosított előirányzat 51 035,3 12 225,3 38 810,0 21 187,9 

 
 
A végrehajtott előirányzat módosítások közül jelentős összeget jelentett a jóváhagyott 2012. 
évi előirányzat-maradvány igénybevétele (3 219,9 millió forint). 
 
Kiemelendő még az 1968/2013. (XII.17) sz. kormányhatározat által elvont 709,4 millió forint, 
a honosítási eljárásra kapott összesen 2 000,1 millió forint többlet az 1027/2013. (I.25.) sz. és 
az 1676/2013. (IX.30.) sz. kormányhatározatok által, az Európai Uniós befizetések nevű 
fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított összesen 1 547,0 millió forint, valamint az 
összesen 2 516,2 millió forint többletbevétel előirányzatosítása. 
 
Az év során a cím a fejezeten belül és tárcák között is több megállapodást kötött egyes 
feladatok és a hozzájuk tartozó előirányzat átvételéről, illetve átadásáról. 
 

A kiadások és bevételek az alábbiak szerint alakultak: 

                                                                                 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
2012. 

évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

2013. évi 
maradvány 

Személyi juttatások 19 766,1 20 854,0 21 187,9 21 123,3 179,8 
Munkaadókat terhelő járulék 5 393,4 5 629,4 5 714,5 5 696,8 47,8 
Dologi kiadások 18 909,1 14 206,3 20 793,9 18 914,8 1 524,2 
Intézményi beruházások 571,1 1 000,5 1 222,9 750,9 73,3 
Felújítások 422,9 0,0 1 707,3 1 056,6 703,4 
Kölcsönök és átadott pénzeszközök 101,6 112,6 408,8 326,3 63,4 
Törvény szerinti kiadások 
összesen 

45 164,2 41 802,8 51 035,3 47 868,7 2 591,9 

Működési bevétel 9028,4 6 376,6 8 892,8 8 924,4 - 
Felhalmozási bevétel 411,6 112,6 112,6  12,9 - 
Kölcsönök visszatérülése 63,3 0,0 0,0  67,9 - 
Törvény szerinti bevételek 
összesen 

9503,4 6 489,2 9 005,4 9 005,2 - 

Költségvetési támogatás 33748,1 35 313,6 38 810,0 38 810,0 - 
Törvény szerinti bevételek és 
támogatások összesen 

43251,4 41 802,8 47 815,4 
47 815,2 

 
- 

2012. évi maradvány 
  

3 219,9 2 591,9 628,0 
2013. évi maradvány 

    
2 538,4 

Maradvány összesen: 
    

3 166,4 
 
A Külképviseletek Igazgatása címen öszességében 51 035,3 millió forint módosított kiadási 
előirányzat állt rendelkezésre. 
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A cím költségvetési támogatása 38 810,0 millió forint, saját bevétele 9 005,4 millió forint volt 
2013-ban. Az előző évi maradványból 2 591,9 millió forint került igénybevételre. 
 
2013. évi költségvetési gazdálkodás során a címen 3 166,5 millió forint kiadási előirányzat 
megtakarítás mellett 0,1 millió forint bevételi elmaradás keletkezett, így a 2013. évi tényleges 
előirányzat maradvány 3 166,4 millió forint. 
 
A KÜM Külképviseletek Igazgatása személyi juttatásainak 2013. évi eredeti előirányzata 
20.854,0 millió forint, a módosított előirányzat 21.187,9 millió forint, a teljesítés 21.123,3 
millió forint. A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 5.629,4 millió forint, a 
módosított előirányzat 5.714,5 millió forint, a teljesítés 5.696,8 millió forint.  
 
A személyi juttatások előirányzataiból finanszírozta a cím a tartós külszolgálatra utazó 
munkatársak forint fizetését, deviza ellátmányát és különféle egyéb juttatásait.  
 
A kormány a 1027/2013. (I.25.) határozatában a diaszpóra magyarsággal kapcsolatos 
feladatok ellátására a XI. Miniszterelnökség fejezet, Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos sor 
terhére a Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása cím személyi juttatások kiemelt 
előirányzat javára 573,3 millió forint, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzat javára 
154,8 millió forint átcsoportosításáról döntött.  
Az egyszerűsített honosítási, valamint a magyar állampolgárság megállapítására irányuló 
kérelmek hatékonyabb külföldi átvétele érdekében 2013-ban mintegy 45 fő hivatásos konzuli 
tisztviselő, illetve konzuli adminisztrátor került kiküldésre a magyar diaszpóra által nagyobb 
számban lakott területekre, elsősorban Nyugat-Európába, Észak-Amerikába, illetve 
Ausztráliába. Kiküldetésük célja, hogy a helyi magyarság által sűrűbben lakott, de a 
külképviseletek elhelyezkedése és jelenlegi létszáma miatt nehezen elérhető helyszíneken 
rendszeres kihelyezett konzuli fogadónapok keretében vegyék át – többek között – a magyar 
állampolgárság megállapítására, illetve az egyszerűsített honosításra irányuló kérelmeket. A 
kihelyezett konzuli fogadónap intézménye a magyar konzuli szolgálat gyakorlatában 
meghonosodott, hatékony eszköz arra, hogy a polgárok a lakóhelyüktől sokszor rendkívül 
nagy távolságra található külképviseletek felkeresése nélkül, megszokott napi életvitelük 
mellett intézhessék a megjelenéssel járó, és egyben a hivatásos konzul személyes eljárását 
igénylő közigazgatási ügyeiket. Ez a rugalmas, ügyfélbarát intézkedés az egyes térségekben 
több ezer kilométeres távolságok áthidalása, a közszolgáltatások ügyfelekhez történő további 
közelítése mellett különösen fontos a mozgásukban korlátozott, idős ügyfelek kiszolgálása 
esetében. A személyi bővítések, azaz tartós kiküldetés formájában kihelyezett konzulok, 
konzuli ügyintézők foglalkoztatásának személyi juttatás költsége 2013. év novemberéig 
455,9  millió forint, munkaadókat terhelő járulék költsége 124,3 millió forint volt 
 
 
Rendszeres személyi juttatásra 4.622,5 millió forint, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként 
56,0 millió forint került kifizetésre. Utóbbi juttatások tartalmazzák a nemzeti ünnep 
alkalmából teljesített jutalom jellegű kifizetéseket, a készenléti, ügyeleti, valamint 
helyettesítési díjakat, valamint az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokat.  
 
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának 
finanszírozásáról a 1159/2013. (III.28.) kormányhatározat rendelkezett, melynek alapján a 
Külképviseletek Igazgatása cím személyi juttatás előirányzatát 17,0 millió forinttal, a 
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4,6 millió forinttal megemelte. 
 

2624



 
 

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai jogcímen 16.206,2 millió forintos teljesítés realizálódott, 
melyben legnagyobb tétele a tartós külszolgálaton lévő munkatársak devizaellátmánya, 
valamint a jubileumi jutalmak (57,3 millió forint) kifizetése volt. Személyhez kapcsolódó 
költségtérítés teljesítési adata 171,4 millió forint. 
 
Külső személyi juttatások között (67,1 millió forint) kerültek elszámolásra a megbízási díjak, 
a felmentési időre jutó személyi juttatások, valamint a NATO Nemzetközi Számvevő Testület 
elnökének állományba nem tartozóként kifizetett honorárium és költségtérítés összege.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül szociális hozzájárulási adó címen 
5.654,7 millió forint, egészségügyi hozzájárulásként 42,1 millió forint került átutalásra.  
 
A Külképviseletek Igazgatása cím személyi juttatáson és járulékon képződött megtakarítása 
terhére összesen 134,2 millió forint került átcsoportosításra Központi Igazgatás cím részére a 
belföldi állomány részére történő ruházati költségtérítés kifizetése céljából. 
 
A minisztériumokban foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII.4.) 
kormányhatározat a Külképviseletek Igazgatása cím engedélyezett létszámát 1 197 főben 
határozta meg, melyet a 1054/2013. (II.13.) kormányhatározat 1 200 főre emelt. A cím 
létszámát a külképviseleti nyitásokhoz kapcsolódó 1303/2013. (VI.7.) kormányhatározat 
(Hongkong) 4 fővel, a 1305/2013. (VI.7.) kormányhatározat (Abuja) 4 fővel, a 1615/2013. 
(IX.5.) kormányhatározat (Ankara) 1 fővel, a 1945/2013. (XII.17.) kormányhatározat 
(Lendva) 2 fővel, a 1362/2013. (VI.24.) kormányhatározat (Isztambul) 1 fővel, a 1630/2013. 
(IX.10.) kormányhatározat (Santiago de Chile) 4 fővel, a 1523/2013. (VIII.12.) 
kormányhatározat (Mumbai) 4 fővel, a 1221/2013. (IV.23.) kormányhatározat (Eszék, 
Toronto, Melbourne, Marosvásárhely, Nagyvárad, Krakkó) további 3 fővel növelte, melynek 
következtében az engedélyezett létszám 1.223 főre módosult. 
 
A konzuli ügyszámok (klasszikus ügyek, honosítás, vízum, útlevél stb.) az elmúlt időszakban 
jelentősen növekedtek, 2011-ben 370.000 ügy, 2012-ben 670.000 ügy, 2013-ban 937.000 ügy.  
A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány személyi juttatáson 60,9 millió forint, 
a munkaadókat terhelő járulékok esetében 17,0 millió forint, mely a 1027/2013. (I.25.) 
kormányhatározatban a diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok ellátására a XI. 
Miniszterelnökség fejezet, Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos sor terhére biztosításra került 
támogatás 2013. december havi belföldi forint illetmény és devizaellátmány, valamint a 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok forrása.  
 
A munkáltatói kölcsönök nyújtása a korább évek nagy visszaeséseit követően tovább 
csökkent. 2011-ben 88,0 millió forint, 2012-ben 58,1 millió forint, 2013-ban már csak 58,2 
millió forint került kihelyezésre. Míg a korábbi években a megszorító intézkedések miatt 
csökkent a kihelyezések összege, 2013-ban az aránylag alacsony kérelemszám okozta a 
további csökkenést. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2,5 millió forint. 
 
A Külképviseletek Igazgatása címen az intézményi beruházás módosított előirányzata 2013-
ben 1 222,9 millió forint (2012-ben 663,0 millió forint), a tényleges felhasználás 750,9 millió 
forint (2012-ben 571,1 millió forint). A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 447,7 
millió forint. 
A cím felújításra 1 707,3 millió forint (2012-ben 1 054,8 millió forint) módosított előirányzat 
mellett 1 056,6 (2012-ben 422,9 millió forint) millió forintot használt fel. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 637,1 millió forint. 
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Magvalósított nagyobb beruházások: 
 

- Állampolgársági tv. végrehajtásával kapcsolatos informatikai és biztonságtechnikai 
beszerzések 137 millió forint; 

- Hálózati végpontok kiépítése külképviseleteken: 82 millió forint; 
- Új képviseletek nyitásával kapcsolatos informatikai beszerzések: 33,4 millió forint; 
- Gépjármű beszerzések: 163,1 millió forint; 

Megvalósított nagyobb felújítások: 
 

- Bukarest (273,4 millió forint) 
- London (195,7 millió forint) 
- Hága (119,2 millió forint) 
- Ljubljana (111,0 millió forint) 
- Hanoi (78,8 millió forint) 

 
A cím 2013. év során összességében 38 810,0 millió forint költségvetési támogatást használt 
fel (2012-ben 33 748,1 millió forint volt). 
 
A Külképviseletek Igazgatása cím 2012. évi módosított bevételi előirányzata 9 005,4 millió 
forint, amellyel szemben 9 005,2 millió forint teljesítés áll. 
 
A cím 2012. évi 3 219,9 millió forintos jóváhagyott előirányzat maradványából 2013-ban 
összességében 2 591,9 millió forint teljesült.  
 
A cím 2013. évi kiadási megtakarítása 2 538,5 millió forint volt, bevételi elmaradása 0,1 
millió forint, fel nem használt előző évi maradványa 628,0 millió forint, így a tényleges 
tárgyévi előirányzat-maradványa 3 166,4 millió forint. A bevételi elmaradással korrigált 
összegekből személyi juttatás előirányzaton 61,0 millió forint, munkaadókat terhelő 
juttatásokon 17,1 millió forint, dologi kiadásokon 1 817,5 millió forint, intézményi 
beruházáson 637,1 millió forint, felújításon 447,7 millió forint, kölcsönökön 2,4 millió forint 
millió forint a maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt rész teljes összegében az 
előző évi meghiúsult maradványok állománya, 183,6 millió forint. 
 
A mérleg főösszege 2012-ről 2013-ra csökkent. (43 861,5 millió forintról 43 099,0 millió 
forintra). Eszköz oldalon a csökkenés nagy részét a pénzeszközök állományának csökkenése 
(622,3 millió forint) okozta. Forrás oldalon ennek megfelelően a költségvetési tartalékok 
csökkentek elsősorban. A tárgyi eszközök állománya a 2012. évi záró állományhoz képest 
(38 821,2 millió forint) csökkent, 2013-ban a záró állomány 38 539,6 millió forint. A 
csökkenés okai összetettek: az ingatlanok állománya nőtt 509,9 millió forinttal, ugyanakkor a 
gépek, berendezések állománya 446,3 millió forinttal, a járműveké 97,7 millió forinttal, a 
folyamatban lévő beruházásoké 247,5 millió forinttal csökkent. Az ingatlanok növekedésének 
jelentős részét pont ezen utóbbi tétel csökkenése okozza azzal, hogy a 2012 végén még 
befejezetlen beruházások nagy része 2013-ban aktiválásra került. A készletek állománya 
szinte nem változott az előző évhez képest, záró állománya 324,8 millió forint. A követelések 
állománya 92,6 millió forinttal nőtt, így 462,4 millió forint.  
 
A saját tőke a tárgyi eszközök és a szállítói állomány csökkenésének megfelelően csökkent. A 
költségvetési tartalék a pénzeszközök csökkenésének megfelelően csökkent.  
 

2626



 
 

A Külképviseletek Igazgatása cím 2013-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím 
alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit 
gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik.  
 
 
 
3. Cím Magyar Külügyi Intézet 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 598547 
Honlapjának címe: www.kulugyiintezet.hu 
 
 

A Magyar Külügyi Intézet feladatköre és tevékenysége 
 

A Magyar Külügyi Intézet (a továbbiakban: MKI, Intézet) jelen formájában történő 
létrehozásáról a 2200/2006. (XI. 22.) Kormányhatározat rendelkezett. E konstrukcióban a 

külpolitikai stratégiai tervezés tudományos hátterének biztosítására életre hívott Magyar 
Külügyi Intézet egyrészről a KüM háttérintézménye, másrészről saját jogi személyiséggel 
rendelkező, önálló központi költségvetési szervként működő külpolitikai kutatóműhely, amely 
egyszerre hivatott megjeleníteni a Külügyminisztériummal fennálló tartalmi és funkcionális 
kapcsolataiból, valamint a kötetlenebb, „think tank” jellegű működési formából fakadó 
előnyöket.  Az MKI a kutatás szabadsága és a kutatási eredmények gyakorlati 

hasznosíthatósága jegyében hivatott feladatainak eleget tenni.  
 
2013-ban a „hagyományos” kutatói munka és publikációs tevékenység mellett megindult az 
Intézet intézményi és működési fejlesztése, profiljának kiszélesítése: 

o Oktatás-képzési profil megjelenése 
o Projektalapú források bevonása 
o Az Intézet épületének és felszereltségének fejlesztése 
o Működési reform, új szabályzatok kidolgozása 
 

Az év utolsó harmadában sikerült az Intézet költségvetéséhez képest jelentős mértékű külső 
többletforrást bevonni. 
 
Két ütemben felújítottuk az Intézet legfontosabb reprezentatív tereit (szalon, előadóterem, 
igazgatói iroda, I. emeleti terasz) és használhatóvá tettünk új helységeket (padlástér négy 
irodája). Szintén fejlesztettük az Intézet elavult informatikai infrastruktúráját – betartva a 
Kormány 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatát – a kutatási tevékenységhez nélkülözhetetlen 
informatikai eszközök béreltünk.   
Elkészítettük az intézeti működéshez szükséges új szabályzatokat:  

o javaslat alapító okirat módosításra 
o javaslat új SZMSZ-re 
o beszerzési szabályzat 
o kötelezettség-vállalási szabályzat 
o rendezvényszervezési szabályzat 
o utazási szabályzat 
o informatikai szabályzat 
o iratkezelési szabályzat 
o selejtezési szabályzat 
o leltározási szabályzat 
o könyvtár működéséről szóló szabályzat 
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o gazdálkodási szabályzat. 
 
2013-ban új együttműködési megállapodásokat kötöttünk az alábbi intézményekkel: 

o Andrássy Egyetem 
o ELTE, Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete 
o Külügyminisztérium és Fullbright Bizottság 
o Kuvaiti Egyetem 
o Kuvaiti Diplomáciai Intézet 
o Egyiptomi Külügyi Tanács 
o Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, Egyiptom 
o Konrad Adenauer Stiftung 

 
Az Intézet munkatársai összesen több, mint 300 alkalommal nyilatkoztak a médiában (MTV, 
Duna TV, HírTv, EchoTV, ATV, Kossuth rádió, Info rádió, Katolikus Rádió, Magyar 
Nemzet, Népszabadság, stb.) A Közösségi médiában a Facebookon 1499 ismerőssel 
rendelkezik az intézeti oldal, új twitter csatornánkat 89-en követik.  
 
2013-ban az alábbi pályázati projektjeink kaptak támogatást: 

o Civil Alap 2014 - Holokauszt Emlékév: 
o "Miért nem bombázták a szövetségesek Auschwitz-ot? A szovjet és nyugati 

katonai lehetőségek vizsgálata" - tudományos monográfia, előadások 
(6.000.000 Ft)  

o "Megismerni és felismerni" - Embermentő magyarok üzenete a 21. századnak - 
kiállítás, konferencia, kiadvány - Tom Lantos Intézettel közösen (5.000.000 Ft) 

o "Vida  Jenő, a Magyar Külügyi Intézet ingatlanának építtetője" - életrajzi kötet, 
emlékkiállítás, konferencia (3.000.000 Ft) 

o  "Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel - diákok látogatása 
Auschwitzba": két alkalommal 11 gyermeket tervezünk elvinni egy-egy három 
napos auschwitzi látogatásra kutatók és történelem tanárok kíséretével  
(3.000.000 Ft.) 

o Kutatási és Technológiai Innovációs Alap: 
o A magyar gazdaság fejlődésének támogatása nemzetközi tudományos és 

innovációs együttműködések által (25.734.105 Ft) 
o International Visegrad Fund: 

o Think Visegrad projekt 
o The WikiLeaks Cables and their Impact on the Visegrad Countries and the 

Baltic States (Visegrad Small Grant projekt) 
o  Visegrad Plus projekt: Increasing human security as an instrument of conflict 

resolution: the case of the Serbian minority in Kosovo 
o ‘How much do we matter?’ c. Visegrad  strategic project  

 
Az alábbi könyvek jelentek meg az MKI kiadásában: 

o Marsai Viktor - Hettyey András: ‘Szomália: állami összeomlás és konszolidációs 
kísérletek Afrika Szarván’. 

o Tamás Matura (ed.): ‘Asian Studies 2013’. 
o András Rácz (ed.): ‘The WikiLeaks Cables and Their Impact on the Visegrad 

Countries and the Baltic States’ 
 
A Külügyi Szemlék főbb témakörei a következők voltak: Törökország, katonapolitika és non-
proliferáció, Ausztria, európai föderalizmus, Oroszország és poszt-szovjet térség, Ciprus, 
emberi jogok. 
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Az MKI saját szervezésben 37 „Kávé és Külpolitikát”, 8 konferenciát, 2 műhelybeszélgetést, 
8 könyvbemutatót, 4 zártkörű rendezvényt és 1 kiállítás-megnyitót valósított meg. 
 
Kiemelt rendezvényeink, magas szintű konferenciáink az alábbiak voltak: 

o A nyugat-balkáni országok európai perspektívái (2013. február 14.) 
o Sok központú Közép-Európa: kulturális kapcsolatok Közép-Európában 2013 (2013. 

február 22.) 
o EU Integration Tendencies of the Western Balkans – Results, Challenges and 

Prospects (2013. május 30.) 
o The future of the EU`s cohesion and agricultural policies - German and Central 

European aspects and visions? (2013. június 18.) 
o Raising Awareness – Finding Common Ground: The V4 and the Maghreb (2013. 

szeptember 16.) 
o The 30th Taiwan-European Conference (2013. december 11.) 

 
Számos magas beosztású hazai külügyi vezető és ismert külföldi szakember adott elő az MKI 
által szervezett konferenciákon és műhelybeszélgetéseken. Az intézetben tartott rendezvények 
összetétele reflektált a magyar külpolitika globális nyitási szándékaira.  
 
Az MKI rendezvényei rendkívül tág teret kaptak a nyomtatott és elektronikus sajtóban 
egyaránt; gyakorlatilag minden eseményen jelen voltak a média munkatársai. A médián kívül 
– az MKI egyik missziójának megfelelően – sikerült a tudományos élet, az egyetemi 
polgárság, a “szakma”, valamint a nagyközönség érdeklődését folyamatosan ébren tartani; 
egyes rendezvényeinken a konferenciaterem szűknek bizonyult a megjelentek magas száma 
miatt.  
 
A Külügyminisztériummal magas színvonalú a szakmai kapcsolat. Elsősorban a Stratégiai 
Tervezési Főosztály az MKI partnere, de a KÜM egyéb főosztályaival is folyamatos a 
kapcsolat.   
 
A Magyar Külügyi Intézet 2013. évi előirányzata és teljesítésének alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi tény 4/1 4/3 

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

Kiadás 203,5 156,2 156,2 196,2 181,0 88,9 92,3 
  Ebből: személyi juttatás 77,4 73,4 73,4 77,8 72,6 93,8 93,3 
Működési bevétel 5,6 2,0 2,0 27,1 53,7 958,9 198,2 
Támogatás 152,2 154,2 154,2 156,4 156,4 102,8 100,0 
Előző évi előir. 
maradvány 

58,4 -  12,7 12,7 21,7 100,0 

Létszám (fő) 15,0 20,0  20,0 20,0 133,3 100,0 
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Az előirányzat módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. tv. szerinti előirányzat 156,2 2,0 154,2 73,4 
Kormányzati hatáskörű módosítás 0,5 0,0 0,5 0,4 
2013. évi kompenzáció 1159/2013 (III.28.) 0,5  0,5 0,4 
Fejezeti hatáskörű módosítás 14,2 12,5 1,7 1,4 
Többletbevétel előirányzatosítása 12,5 12,5 0,0 0,0 
MKI-KüM megállapodás  1,7 0,0 1,7 1,4 
Intézményi hatáskörű módosítás 25,3  25,3 0,0 2,6 
2012. évi maradvány 12,7 12,7 0,0 0,4 
Visegrad Plus, támogatások 12,6 12,6 0,0 2,2 
2013. évi módosított előirányzat 196,2  39,8 156,4 77,8 
 
Az MKI 2013. évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzata 156,2 millió forint, 
költségvetési támogatása 154,2 millió forint, működési bevétele 2,0 millió forint volt. Az év 
során végrehajtott előirányzat módosítások következtében a módosított kiadási előirányzat 
196,2 millió forintra nőtt. Az előirányzat növekedés fő okai a 2012. évi előirányzat 
maradvány, valamint az év közben nyert pályázati támogatások beérkezése volt, amelyek 
összességében 25,3 millió forintot jelentettek.  
 
Az intézmény kiadásainak és bevételeinek alakulása: 

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

2013. évi 
maradvány 

Személyi juttatások 77,4 73,4 77,8 72,6 5,2 
Munkaadókat terhelő járulékok 20,5 21,2 21,1 19,3 1,7 
Dologi kiadások 54,5 51,6 83,1 74,9 8,3 
Műk. célú támogatásérétkű 
kiadások 

25,5 0,0 3,0 3,0 0,0 

Felújítások 0,0 0,0 5,5 5,5 0,0 
Intézményi beruházások 0,0 10,0 2,0 2,0 0,0 
Felhalm. célú támogatásérékű 
kiadások 

25,6 0,0 3,7 3,7 0,0 

Kiadások összesen 203,5 156,2 196,2 181,0 15,2 
Működési bevételek  1,3 2,0 14,5 14,9 -0,4 
Műk. célú támogatásértékű 
bevétel 

0,0 0,0 0,0 12,5 -12,5 

Műk. célú pénzeszköz átvétel  4,3 0,0 12,6 26,3 -13,7 
Támogatások 152,2 154,2 156,4 156,4 0,0 
Pénzforg. nélküli bevételek 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Maradvány igénybevétel 0,0 0,0 12,7 12,7 0,0 
Bevételek összesen 216,2 156,2 196,2 222,8 -26,6 
 
A 2013. évre jóváhagyott létszám 20 fő, a 2013. december 31-ei statisztikai létszám 20 fő. 
 
Az eredeti előirányzaton belül 60,6 %-ot képvisel a személyi juttatások és a munkaadókat 
terhelő járulékok előirányzata. Személyi juttatás 2013. évi módosított előirányzata 77,8 millió 
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forint, felhasználás 72,6 millió forint, maradványa 5,2 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 2013. évi módosított előirányzata 21,1 millió forint, 
felhasználás 19,3 millió forint, maradvány 1,7 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 51,6 millió, a módosított előirányzat 
83,1 millió, a teljesítés 74,9 millió forint. A maradvány 8,3 millió forint, amely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Intézményi beruházás 2013. évi módosított előirányzata 2,0 millió forint, felújítás 
előirányzata 5,5 millió forint, amelyek teljes egészében felhasználásra kerültek, így 2013. 
évben felhalmozási kiadáson maradvány nem keletkezett.  
 
A Magyar Külügyi Intézet 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.  
 
Az eredeti működési bevétel előirányzat 2,0 millió forint volt. Az MKI 2012. évi maradványa 
12,7 millió forint volt. Az Intézet által kötött támogatási szerződéseknek, elnyert 
pályázatoknak, és előre nem tervezhető, alkalomszerű bevételeinek köszönhetően a 2013. évi 
tényleges bevételei 53,7 millió forintra emelkedtek. A bevételi többletek személyi juttatások, 
munkaadókat terhelő járulékok, és dologi kiadások fedezetéül szolgálnak, és teljes egészében 
kötelezettségvállalással terheltek. 
 
Az MKI-nak 2013. évben nem keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat 
maradványa.  
 
Az MKI mérlegének eszközállományát 2013. évben növelte a beruházások, és felújítások 
értéke, csökkentette az elszámolt értékcsökkenés. 2013. évben kincstári vagyonhasznosítás 
nem történt.  
A MKI letéti számlával nem rendelkezett. 
 
 
 
5. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00 
Honlapjának címe: http://www.kormany.hu./hu/kulugyminiszterium 
 

 
Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 

 
 
A Külügyminisztérium 2013. évi Fejezeti kezelésű előirányzatait a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rögzítette.  

A 2012. költségvetési évhez viszonyítva kikerült a Külügyminisztérium Fejezeti kezelésű 
előirányzatai közül a Finn-Magyar Ifjúsági Csereprogram alcím.  
 
Eredeti előirányzattal nem rendelkezett 8 alcím a fejezeti kezelésű előirányzatokon belül: a 
Schengeni követelményeknek való megfelelés, az Afganisztáni PRT támogatása, az EU Keleti 
partnerséghez kapcsolódó magyar programok, a Kelet és Dél-kelet európai kormányzati 
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stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok, az Állami Protokoll, a Duna 
Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei, az MPA EU 
kommunikáció, valamint a 2011. évi magyar EU elnökségi feladatok.  
 
A Külügyminisztérium igyekezett a fejezeti kezelésű előirányzatok rendelkezésre álló 
forrásait racionálisan, szakmai és gazdálkodási szempontokat is szem előtt tartva felhasználni. 
 
A Fejezeti kezelési előirányzatok címen 2013-ban az eredeti előirányzat 14 053,2 millió 
forint, a módosított előirányzat 13 429,6 millió forint volt. A teljesítés 11 191,2 millió forint. 
 
Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz-átadások eredeti előirányzata 191,3 
millió forint, módosított előirányzata 858,0 millió forint volt, ebből 355,3 millió forint 
teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz-átadások módosított 
előirányzata 71,6 millió forint volt, amelyből 24,9 millió forint teljesült. 
 
Az államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások eredeti előirányzata 
501,5 millió forint, módosított előirányzata 1 188,7 millió forint, melyből 782,0 millió forint 
teljesült. 
 
A cím bevételeinek eredeti előirányzata (költségvetési támogatás nélkül) 391,5 millió forint 
volt, mely az év során 937,3 millió forintra emelkedett. Ebből 721,1 millió forint folyt be, a 
tárgyévi bevételi elmaradás 216,2 millió forint.  
 
A 2012. évi maradvány módosított előirányzati összege 1 330,8 millió forint volt. Ebből 
2013-ban 891,3 millió forint került felhasználásra. 
 
 
 
Részleteiben:  

05. cím  06.  alcím  01. jogcímcsoport  Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások 

A Nemzetközi Tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport a Magyar 
Köztárság nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi 
szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál, továbbá forrást biztosít a 
regionális szervezetekben való részvételre (pl. ENSZ Békefenntartók, OECD, NATO, 
Visegrádi Alap tagdíjak). 
 
A 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 7 166,7 millió forint eredeti 
előirányzatot biztosított. A 2012. évben keletkezett maradvány 74,0 millió forint, mely teljes 
összegében előirányzatosításra és felhasználásra került.  A NATO székház kifizetésével 
kapcsolatos KÜM-HM közötti költségmegosztás miatt az előirányzat emelkedésére került sor 
266,2 millió forint összegben. Az 1259/2013. (V.13.) Korm. határozattal elrendelt zárolás a 
sort 99,8 millió forinttal csökkentette. Devizaszámláról történt kifizetés beemelése és 
árfolyamdifferencia átvezetése 94,2 millió forinttal emelte az előirányzatot. A jogcímcsoport 
kiadási előirányzata 7 501,3 millió forintra módosult, melyből 7 300,6 millió forint kifizetése 
történt meg. A 2013. évi előirányzat 82,1 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím: 5/6/1/0 
 

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 7 301,0 7 166,7 7 166,7 7 501,3 7 300,6 100,0% 97,3% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 94,2 0,0   0,0% 

Támogatás 5 232,3 7 166,7 7 166,7 7 333,1 7 333,1 140,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 2 142,8 –   74,0 74,0 3,5% 100,0% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Cím, alcím: 5/6/1/0 
 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7166,7   7166,7     

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 166,4   166,4     

- zárolás 1259/2013 (V.13.) Korm. hat. -99,8   -99,8     

- NATO székház tagdíj hozzájárulás 50% 
térítés HM-től 

266,2   266,2   

  

Irányítószervi hatáskör 168,2 168,2       

- maradvány 74,0 74,0       

- árfolyamdiffernecia és devizaszámláról 
történt utalás beemelése 

94,2 94,2     

  

2013. évi módosított előirányzat 7 501,3 168,2 7 333,1     

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím: 5/6/1/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7166,7   7166,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- zárolás 1259/2013 (V.13.) Korm. hat. -99,8   -99,8 

- maradvány 74,0 74,0   

- NATO székház tagdíj hozzájárulás 50% 
térítés HM-től 

266,2   266,2 

- árfolyamdiffernecia és devizaszámláról 
történt utalás beemelése 

94,2 94,2   

2013. évi módosított előirányzat 7501,3 168,2 7333,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím: 5/6/1/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 
   

− nemzetközi szervezetek (73) 7 278,7  7 278,7 

Egyéb     

− árfolyam differencia 2,9  2,9 

− MÁK bankköltség 19,0  19,0 

Összes kifizetés 7 300,6  7 300,6 

 

05. cím 06. alcím 02. jogcímcsoport Európai uniós befizetések 

A jogcímcsoport célja az Európai Unió Európai Fejlesztési Alapjához (EDF) történő magyar 
hozzájárulás teljesítése, az erről szóló hatályos nemzetközi szerződések alapján, ami tagállami 
kötelezettség. Az Európai Fejlesztési Alap az EU afrikai, karibi, csendes-óceáni (ACP) 
fejlődő országokkal való fejlesztési együttműködését finanszírozó alapja, melynek célja ezen 
országok gazdasági és társadalmi fejlesztése, regionális együttműködésük elősegítése.  

A 2013. évben a jogcímcsoport eredeti előirányzata 6 073,3 millió forint volt. Az 1259/2013. 
(V.13.) Korm. határozattal elrendelt zárolás a sort 840 millió forintban érintette.  
NGM engedéllyel további 2 491,2 millió forint átcsoportosítására került sor a Külképviseletek 
igazgatása címre, új külképviseletek megnyitásának finanszírozása céljából. 
 
Kiadási előirányzata 2 742,1 millió forintra módosult, melyből 1 802,2 millió forint kifizetése 
történt meg. A 2013. évi előirányzat-maradvány 939,9 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím: 5/6/2/0 
 

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 7 500,8 6 073,3 6 073,3 2 742,1 1 802,2 24,0% 65,7% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 6 922,2 6 073,3 6 073,3 2 742,1 2 742,1 39,6% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 554,2 –   0,0 0,0 0,0%   

Létszám (fő)  ** *     **     
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Előirányzat-módosítások levezetése     

Cím, alcím: 5/6/2/0 
   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 6 073,3   6 073,3   

  

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör -840,0   -840,0     

- zárolás 1259/2013 (V.13.) Korm. hat. -840,0   -840,0     

Irányítószervi hatáskör -2 491,2   -2 491,2     

- belső átcsoportosítás (Külképviseletek 
nyitása) 

-2 491,2   -2 491,2   

  

2013. évi módosított előirányzat 2 742,1   2 742,1     

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím: 5/6/2/0 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 6073,3   6073,3 

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek       

= működésre -2491,2   -2491,2 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- zárolás 1259/2013 (V.13.) Korm. hat. -840,0   -840,0 

2013. évi módosított előirányzat 2742,1   2742,1 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként    

Cím, alcím: 5/6/2/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nemzetközi szervezet             1 db 1 796,2  1 796,2 

− MÁK bankköltség 6,0  6,0 

Összes kifizetés 1 802,2  1 802,2 

 

 05. cím 09. alcím 01. jogcímcsoport Államfői Protokoll kiadásai 

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 11. §-a 
alapján a köztársasági elnök hivatalos külföldi kiküldetésével összefüggő juttatások és 
szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat a külügyminiszter látja el. 
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A 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 115. § (8) és (8a) bekezdése alapján a külügyminiszter 
felel a diplomáciai és állami protokollért, ennek keretében ellátja a köztársasági elnöki 
látogatások előkészítésével és lebonyolításával, valamint – a 10. § a) pontban 
meghatározottak kivételével – az állam- és kormányközi nemzetközi konferenciákkal és 
egyéb találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai és állami protokollfeladatokat, 
valamint gondoskodik a diplomáciai és protokoll-ajándékraktár működtetéséről, valamint a 
pénzügyi elszámolás végrehajtásáról. 
 
A KÜM-KEH államfői megállapodás alapján a KüM részére biztosított előirányzat összege 
251,2 millió forint. A tárgyévre vonatkozó egyéb bevétel összege 0,6 millió forint  A 
protokoll ajándékraktári felhasználás fedezetére, valamint a KüM Külképviseletek Igazgatása 
címre átadott előirányzat összege 14,0 millió forint.  
A 2012. évről áthúzódó, előirányzatosított maradvány összege 75,7 millió forint, így a 2013. 
évi módosított előirányzat mindösszesen 313,5 millió forint.  
  
A 313,5 millió forint terhére, 2013. december 31-ig pénzügyileg teljesült 277,8 millió forint. 
A 2013. évi maradvány összege 35,6 millió forint, melyből 12,5 millió forint a 
kötelezettségvállalással terhelt, míg 23,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt, 
nem elvonható maradvány összege.  
 
A 2013. évben a államfői protokoll kereten 23 beutazó és 25 kiutazó delegáció programját 
kellett biztosítani. A belföldi rendezvények közül a vietnámi államfő látogatása, kiutazásoknál 
a Észak-Amerikában tett látogatás jelentette a legnagyobb kiadást.  

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím: 5/9/1/0 
 

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 299,6 0,0 0,0 313,5 277,8 92,7% 88,6% 

ebből: személyi juttatás 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%   

Bevétel 5,9 0,0 0,0 0,6 0,6 10,2% 100,0% 

Támogatás 242,3 0,0 0,0 237,2 237,2 97,9% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 119,5 –   75,7 75,2 62,9% 99,3% 

Létszám (fő)  ** *     **     
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Előirányzat-módosítások levezetése    

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/9/1/0   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

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

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 313,5 76,3 237,2     

- KÜM-KEH államfői megállapodás 251,2   251,2     

- belső átcsoportosítás  -14,0   -14,0     

- 2012. évi maradvány 75,7 75,7       

- egyéb bevétel (repülőjegy) 0,6 0,6       

2013. évi módosított előirányzat 313,5 76,3 237,2     

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/9/1/0  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek       

= működésre -14,0   -14,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- maradvány 75,7 75,7   

- KÜM-KEH megállapodás 251,2   251,2 

- egyéb bevétel 0,6 0,6   

2013. évi módosított előirányzat 313,5 76,3 237,2 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/9/1/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  79,2  79,2 

− más fejezet intézménye    

− alapítvány    

− gazdasági társaság 191,4  191,4 

− társadalombiztosítási költségvetési szerv 0,6  0,6 

− magánszemély 5,4  5,4 

− egyéb (egyéni vállalkozó) 1,2  1,2 

Összes kifizetés 277,8   277,8 
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05. cím 09. alcím 02. jogcímcsoport Kormányfői Protokoll kiadásai 

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § a) 
pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár látja el a miniszterelnök személye 
körüli teendőket és e körben gondoskodik a miniszterelnöki látogatások előkészítésével és 
lebonyolításával, a miniszterelnöki találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai 
és állami protokollfeladatok ellátásáról.  
 
A Rendelet 115. § (8) és (8a) bekezdése alapján a külügyminiszter felel a diplomáciai és 
állami protokollért, ennek keretében ellátja a köztársasági elnöki látogatások előkészítésével 
és lebonyolításával, valamint – a 10. § a) pontban meghatározottak kivételével – az állam- és 
kormányközi nemzetközi konferenciákkal és egyéb találkozókkal, rendezvényekkel 
kapcsolatos diplomáciai és állami protokollfeladatokat, valamint gondoskodik a diplomáciai 
és protokoll-ajándékraktár működtetéséről, valamint a pénzügyi elszámolás végrehajtásáról. 
 
A fenti feladatok fedezetét biztosító 2013. évi előirányzatot a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési 
törvény) 1. melléklete szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet 02. cím 01. alcím „Kormányfői 
protokoll” című fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza. 
A költségvetési törvény 25. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KüM és a 
Miniszterelnökség fejezeti hatáskörű előirányzat-átcsoportosításról intézkedett. 
 
A Miniszterelnökség a Kormányfői Protokollal kapcsolatos feladatok ellátására 350,0 millió 
forint előirányzatot biztosított a Külügyminisztérium részére.  
A Külügyminisztérium fejezet, Kormányfői Protokoll előirányzatán, a 2012. évről áthúzódó 
maradvány összege 68,4 millió forint.  
A protokoll ajándékraktári felhasználás fedezetére, valamint a KüM Külképviseletek 
Igazgatása címre átadott előirányzat összege 43,0 millió forint.  
A repülőgép térítésekből származó és előirányzatosított bevételek összege 92,2 millió forint, 
így a módosított előirányzat 627,6 millió forint. 
 
A 627,6 millió forint terhére, 2013. december 31-ig pénzügyileg teljesült 626,3 millió forint.  
A 2013. évi maradvány összege 1,2 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A 2013. évben a kormányfői protokoll kereten 24 beutazó és 71 kiutazó delegáció programját 
kellett biztosítani. A belföldi rendezvények közül R. T. Erdogan látogatása, kiutazásoknál 
Japánban tett látogatás jelentette a legnagyobb kiadást.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/9/2/0 
 

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 427,0 0,0 0,0 627,6 626,3 146,7% 99,8% 

ebből: személyi juttatás 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%   

Bevétel 20,5 0,0 0,0 252,2 252,2 1230,2% 100,0% 

Támogatás 356,0 0,0 0,0 307,0 307,0 86,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 117,9 –   68,4 68,3 57,9% 99,9% 

Létszám (fő)  ** *     **     

Előirányzat-módosítások levezetése   

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/9/2/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

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

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 627,6 320,6 307,0     

- ME-KÜM kormányfői megállapodás 350,0   350,0     

- belső átcsoportosítás  -43,0   -43,0     

- 2012. évi maradvány 68,4 68,4       

- egyéb bevétel (repjegy, ME-KÜM 
megáll., Gazdasági Versenyhivatal) 

252,2 252,2     

  

2013. évi módosított előirányzat 627,6 320,6 307,0     

Előirányzat-módosítások levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/9/2/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = működésre -43,0  -43,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− maradvány 68,4 68,4 0,0 

− bevételek 252,2 252,2 0,0 

− ME-KÜM kormányfői protokoll megállapodás 350,0 0,0 350,0 

− keretrendezések, átcsoportosítások    

2013. évi módosított előirányzat 627,6 320,6 307,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/9/2/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 108,6  108,6 

− más fejezet intézménye    

− gazdasági társaság 506,1  506,1 

− társadalombiztosítási költségvetési szerv    

− magánszemély 11,2  11,2 

− egyéb (egyéni vállalkozó, árfolyam 
különbözet) 

0,4  0,4 

Összes kifizetés 626,3  626,3 

 

05. cím 14. alcím Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 

 
Az alcím a Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása, Az atlanti gondolatot támogató 
nem kormányzati szervezetek támogatása, A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő 
nem kormányzati szervek támogatása, az Egyéb civil szervezetek támogatása 
jogcímcsoportokat tartalmazza. 

05. cím 14. alcím 01. jogcímcsoport Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 

A Demokrácia Központ Közalapítvány célja a demokratikus átalakulás során szerzett 
tapasztalatok földrajzi korlátozások nélküli összegyűjtése, szintetizálása és továbbadása.  
 
A jogcímcsoport 2013. évi eredeti előirányzata 105,3 millió forint volt, a módosított 
előirányzat összege 142,2 millió forint, ami 99,9%-ban felhasználásra került. A jogcímcsoport 
0,1 millió forint összegű maradványa kötelezettségvállalással terhelt. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/1/0 
 

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 146,9 105,3 105,3 142,2 142,1 96,7% 99,9% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 125,4 105,3 105,3 105,3 105,3 84,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 58,1 –   36,9 36,9 63,5% 100,0% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat-módosítások levezetése   

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/1/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 105,3   105,3     

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 36,9 36,9       

- 2012. évi maradvány 36,9 36,9       

2013. évi módosított előirányzat 142,2 36,9 105,3     

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/1/0 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti 
előirányzat 

105,3 0,0 105,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítása 36,9 36,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 142,2 36,9 105,3 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/1/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− közalapítvány 141,5 141,5  

− egyéb (MÁK) 0,6 0,6   

Összes kifizetés 142,1 142,1   

 

5. cím, 14. alcím 02. jogcímcsoport Egyéb civil szervezetek támogatása 

Az előirányzat célja vissza nem térítendő támogatás nyújtása a pályázati kiírás alapján 
kiválasztott társadalmi szervezetek számára.  

Szintén vissza nem térítendő támogatást nyújt a külügyi kommunikációt elősegítő civil 
szervezeteknek, különösen Magyarország külföldi megítélésének javítása (tekintettel a 
magyar kultúra, tudomány és történelem értékeinek, jeles személyiségeinek és eseményeinek 
bemutatására), valamint országunk külpolitikai tevékenységének, szerepvállalásának 
megismertetésére kitűzött célok tekintetében. Ugyanakkor támogatást nyújt a társadalom 
külpolitika és diplomácia iránti érdeklődésének erősítésére, az azzal kapcsolatos ismereteinek 
bővítésére, a civil szervezetek külpolitikai érdekeink érvényesítésébe történő aktívabb 
bevonását célzó tevékenységek elősegítésére, valamint a kormányzati civil stratégia 
megvalósulásának elősegítésére a külkapcsolatok terén. 

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 25,0 millió forint volt, mely 76,2 millió forintra 
módosult. Az éves felhasználás összege 17,6 millió forint, a sor maradványa 58,6 millió 
forint. Ebből kötelezettségvállalással terhelt 57,6 millió forint, a fennmaradó 1,0 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt.   

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/2/0 
 

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 34,7 25,0 25,0 76,2 17,6 50,7% 23,1% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0   100,0% 

Támogatás 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 166,7% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 34,4 –   15,2 13,7 39,8% 90,1% 

Létszám (fő)  ** *     **     
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Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/2/0 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 25,0   25,0     

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 51,2 51,2 0,0     

- bevétel EMMI-től 36,0 36,0    

- 2012. évi maradvány 15,2 15,2       

2013. évi módosított előirányzat 76,2 51,2 25,0     

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/2/0 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 25,0 0,0  25,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- bevétel EMMI-től 36,0 36,0  
- maradvány  15,2         15,2 0,0 

2012. évi módosított előirányzat 76,2 51,2 25,0 

 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/2/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (1 db)  3,0   3,0 

− alapítvány                                                          14,6  14,6 

Összes kifizetés 17,6  17,6 

 

5. cím, 14. alcím, 5. jogcímcsoport Népirtás Megelőzési Központ támogatása 

Az előirányzat célja támogatás nyújtása a szervezet működési költségeihez. A Központ fő 
feladata a népirtás és emberiség elleni bűncselekmények megelőzése. 

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 10 millió forint, módosítás az év közben nem történt. 7,0 
millió forint felhasználásra került. A 3,0 millió forint összegű maradvány teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/5/0 
 

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 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 70,0% 70,0% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 0,0 –   0,0 0,0     

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/5/0    
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

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

Módosítások jogcímenként * 0,0 0,0 0,0     

2013. évi módosított előirányzat 10,0 0,0 10,0     

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/5/0 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10,0 0,0  10,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

-     
2013. évi módosított előirányzat 10,0 0,0 10,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/5/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− közalapítvány                                                7,0 7,0  

Összes kifizetés 7,0 7,0  
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05. cím 14. alcím 6. jogcímcsoport Külföldi magyar emlékek megőrzése 

A jogcímcsoport célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek létesítésével, 
helyreállításával, megóvásával kapcsolatos tevékenységek támogatása, költségek fedezése, 
továbbá a határainkon túl található magyar vonatkozású emlékhelyek létesítését, kialakítását 
és ápolását elősegítő, a magyarságtudat erősítését szolgáló emlékhelyek megőrzésével 
kapcsolatos programok támogatása. 
 
A jogcímcsoport 2013. évi eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat 
131,9 millió forint volt, melyből 75,1 millió forint került felhasználásra. Az előirányzat-
maradvány így 56,8 millió forint, melyből 2,7 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt.  

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/6/0 
 

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 79,7 5,0 5,0 131,9 75,1 94,2% 56,9% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%   

Támogatás 5,0 5,0 5,0 35,0 35,0 700,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 55,3 –   96,9 46,2 83,5% 47,7% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/6/0 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 5,0   5,0     

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0   0,0     

Irányítószervi hatáskör 126,9 96,9 30,0     

 - Belső átcsoportosítás (Csurogi razzia) 30,0   30,0     

- 2012. évi maradvány 96,9 96,9       

2013. évi módosított előirányzat 131,9 96,9 35,0     
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Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként   

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/6/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 5,0 0,0 5,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként   0,0 

− belső átcsoportosítás (Csurogi razzia) 30,0 0,0 30,0 

− maradvány előirányzatosítás  96,9 96,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 131,9 96,9 35,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/6/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 0,4  0,4 

− alapítvány               63,0  63,0 

− nonprofit társaság                     0,6  0,6 

− MÁK                           0,6  0,6 

− egyház                 10,5  10,5 

Összes kifizetés 75,1  75,1 

 

5. cím, 14. alcím 8. jogcímcsoport Kisebbségpolitikai célok támogatása 

Az előirányzat célja támogatás nyújtása magyar civil szervezetek, külföldi szervezetek és 
határon túli személyek részére nemzetpolitikai célok magyarországi és külföldi ismertetésére; 
nemzetpolitikai célú tanulmányok elkészítésére; kutatások, rendezvények, jótékonysági 
események és egyéb kulturális események támogatására. 

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 6,0 millió, módosított előirányzata 13,8 millió forint 
volt, melyből 1,6 millió forint került felhasználásra. A maradvány döntő része  
kötelezettségvállalással terhelt.   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/8/0 
 

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 4,0 6,0 6,0 13,8 1,6 40,0% 11,6% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 4,0 –   7,8 0,9 22,5% 11,5% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/8/0 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadás
ból 

személy
i 

juttatás 

Létszá
m 

(engedé
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 6,0   6,0     

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 7,8 7,8       

- 2012. évi maradvány 7,8 7,8       

2013. évi módosított előirányzat 13,8 7,8 6,0     

 

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/8/0  
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 6,0   6,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány 7,8 7,8   

2013. évi módosított előirányzat 13,8 7,8 6,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/14/8/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány                          1,4  1,4 

− MÁK 0,2  0,2 

Összes kifizetés 1,6  1,6 

 

05. cím 17. alcím EU utazási költségtérítések  

Az alcím szolgál a kormányzati szervek munkatársainak az Európa Tanács ülésein történő 
részvételével kapcsolatban felmerülő utazási költségek megtérítésére, melynek forrása az 
Európai Uniótól történő pénzátvétel. Minden tagállam évente egy előre rögzített összegre 
jogosult. A Tanács egycsatornás úton kommunikál a tagállamokkal, Magyarországon 2006. 
második negyedévétől a koordinátor feladatát a Külügyminisztérium látja el. A KüM fogadja 
az uniós költségtérítést, összesíti az érintett tárcáktól beérkező elszámolásokat és utalja a 
költségtérítések összegét. Az alcím költségvetési támogatása a térítésekkel kapcsolatban 
felmerülő bank- és kezelési költségek fedezetét biztosítja.  
 
Az alcím 2013. évi eredeti előirányzata 391,9 millió forint, a módosított 647,1 millió forint 
volt, a soron a bevétel elmaradás 122,0 millió forint. Az alcím előirányzat maradványa 102,8 
millió forint. Az utazások térítése negyedévente történik, ezért a maradvány a 2013. IV. 
negyedévi utak elszámolásának forrásául szolgál.   

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/17/0/0 
 

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 418,7 391,9 391,9 647,1 422,3 100,9% 65,3% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 393,0 391,5 391,5 391,5 269,5 68,6% 68,8% 

Támogatás 0,2 0,4 0,4 0,8 0,8 400,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 280,3 –   254,8 254,8 90,9% 100,0% 

Létszám (fő)  ** *     **     
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Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/17/0/0    
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 391,9 391,5 0,4     

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 255,2 254,8 0,4     

- belső átcsoportosítás (bankköltség 
pótelőirányzat) 

0,4   0,4   

  

- 2012. évi maradvány 254,8 254,8       

2013. évi módosított előirányzat 647,1 646,3 0,8     

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím: 5/17/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 391,9 391,5 0,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− belső átcsoportosítás  0,4 0,0 0,4 

− maradvány  254,8 254,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 647,1 646,3 0,8 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím: 5/17/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  121,3  121,3 

− más fejezet intézménye                                299,8  299,8 

− MÁK  1,2  1,2 

Összes kifizetés 422,3  422,3 

5. cím, 18. alcím Közép-európai elnökségi feladatok 

A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy hazánkat meghatározó tényezővé kell 
tenni a közép-európai együttműködésben. Ezt szolgálta EU elnökségünk, mely „Közép-
Európa Éve”-ként nyitott új dimenziókat e területen. A kormányprogram végrehajtása során 
új lehetőséget teremt, hogy 2013-2014. év során részben egyidejűen tölti be Magyarország a 
Közép-Európai Kezdeményezés (KEK - 2013. január 1.- december 31.) és a Visegrádi 
Csoport (V4 - 2013. július 1. – 2014. június 30.) elnökségi feladatait.  
A Kormány 1031/2012. (II.21.) Korm. határozatában döntött a 2013 és 2014 során a közép-
európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendő magyar elnökségek 
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összehangolásáról, lebonyolításukból eredő feladatokról, valamint a végrehajtás feltételeinek 
megteremtéséről. 
Magyarország 2011. évi EU elnökségi törekvéseit folytatva nagy jelentőséget tulajdonít a 
közép-európai együttműködésnek. A szervezet alapítójaként készséggel tett eleget Albánia 
kérésének és átvállalta a Közép-Európai Kezdeményezés 2013. évi elnökségi feladatait. A 
Kormány döntése alapján a KEK elnökségi feladatok és 2013-2014-es V4 elnökségünk 
egymást erősítő, költségtakarékos programcsomagként teremtheti meg hazánk térségi és 
ezáltal globális szerepét, amely a gazdasági válság időszakában hozzájárul egy erős, 
dinamikus, a világpolitika porondján markánsabban megjelenő Közép-Európa 
megteremtéséhez. 
Az eredeti előirányzat összege 110,0 millió forint, a módosított előirányzat 160,1 millió forint 
volt. Felhasználásra került 102,3 millió forint. Az 57,8 millió forint összegű maradványból 
57,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.  

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/18/0/0 
 

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 0,0 110,0 110,0 160,1 102,3   63,9% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1   100,0% 

Támogatás 80,0 110,0 110,0 80,0 80,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 0,0 –   80,0 71,6   89,5% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/18/0/0    
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 110,0 0,0 110,0     

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 50,1 80,1 -30,0     

- belső átcsoportosítás (bankköltség 
pótelőirányzat) 

-30,0   -30,0   

  

- 2012. évi maradvány 80,0 80,0       

- szponzori bevétel 0,1 0,1       

2013. évi módosított előirányzat 160,1 80,1 80,0     
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként   

Cím, alcím: 5/18/0/0    
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 110,0 0,0 110,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek       

= működésre -30,0 0,0 -30,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- szponzori bevétel 0,1 0,1 0,0 

- maradvány 80,0 80,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 160,1 80,1 80,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím: 5/18/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  16,9  16,9 

− más fejezet intézménye                                40,3  40,3 

− gazdasági társaság 45,1  45,1 

Összes kifizetés 102,3  102,3 

 

05. cím 22. alcím Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés és humanitárius segélyezés  

Az alcím a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, az Afganisztáni PRT támogatása a NEFE 
keretében, valamint a Humanitárius segélyezés jogcímcsoportokat tartalmazza. 
 
A nemzetközi fejlesztési együttműködési szakterület Magyarországon viszonylag új, hazánk 
EU csatlakozásával egyidejűleg alakult ki. Magyarország - pénzügyi lehetőségeihez igazodva 
– a nemzetközi vállalásokhoz képest alacsony költségvetéssel gazdálkodik ezen a téren. 
Ennek ellenére hazánk fejlesztési tevékenysége elismert, mivel a klasszikus fejlesztésen túl 
(prioritási szektorai a mezőgazdaság, oktatás, egészségügy) a forráshiányokból adódó 
korlátokat belátva, elsősorban tudás-transzfer jellegű, külügyminisztériumi szakértők 
bevonásával megvalósuló képzésekre koncentrál. 
 

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Program jogcímcsoport célja a kevésbé fejlett 
országok megsegítése és társadalmi – gazdasági előrehaladásuk támogatása a nemzetközi 
fejlesztési együttműködési programokon keresztül, összhangban az ENSZ, OECD és az 
Európai Unió fejlesztési politikájával. Az előirányzat célja továbbá a kevésbé fejlett országok 
megsegítése és társadalmi-gazdasági előrehaladásuk támogatása a nemzetközi fejlesztési 
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együttműködési programokon keresztül, összhangban az ENSZ, az OECD és az EU fejlesztési 
politikájával. 

05. cím 22. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 

A NEFE tevékenység fő formája vissza nem térítendő támogatás nyújtása bilaterális 
fejlesztési projektek megvalósítására a magyar NEFE-tevékenység által megcélzott 
partnerországokban illetve szektorokban. 
 
Kiemelt partnerek: Bosznia-Hercegovina, Moldova, Palesztin Hatóság, Szerbia, Vietnam.  
Projekt alapú partnerek: a szub-szaharai régió országai: Jemen, Kambodzsa, Kirgizisztán, 
Koszovó, Laosz, Macedónia, Mongólia, Montenegró, Ukrajna.  
Nemzetközi kötelezettség alapján: Afganisztán és Irak.  
 
A jogcímcsoport eredeti előirányzata 150,0 millió forint volt, a módosított előirányzat összege 
415,3 millió forint, a teljesítés 83,7 millió forint. A maradványa 331,6 millió forint, mely 
kötelezettségvállalással terhelt. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/1/0 
 

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 128,5 150,0 150,0 415,3 83,7 65,1% 20,2% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 2,3 2,3   100,0% 

Támogatás 110,0 150,0 150,0 130,0 130,0 118,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 101,8 –   283,0 78,2 76,8% 27,6% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/1/0 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 150,0 0,0 150,0     

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 265,3 285,3 -20,0     

- belső átcsoportosítás  -20,0   -20,0     

- egyéb bevétel  2,3 2,3    

- 2012. évi maradvány 283,0 283,0       

2013. évi módosított előirányzat 415,3 285,3 130,0     
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/1/0 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 150,0 0,0 150,0 
Módosítások jogcímenként    
Belső átcsoportosítás -20,0 0,0 -20,0 
egyéb bevétel  2,3 2,3  
maradvány  283,0 283,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 415,3 285,3 130,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/1/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (8 db) 6,6  6,6 

− más fejezet intézménye   27,9  27,9 

− alapítvány                                                   25,9  25,9 

− MÁK 0,2  0,2 

− egyéb (ÁH-n belüli) 17,6  17,6 

− nemzetközi szervezet 5,5  5,5 

Összes kifizetés 83,7  83,7 

 

05. cím 22. alcím 02. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés 

A jogcímcsoport a fejlesztési segélyre jogosult államok, területek, továbbá a szomszédos 
országok humanitárius jellegű soron kívüli segélyezésének finanszírozására szolgál 
összhangban az ENSZ Alapokmányában rögzített alapelvekkel és az Európai Uniós tagsággal. 
Ezen kívül sürgősségi jelleggel humanitárius segítség nyújtható természeti csapások, háborús, 
illetve politikai jellegű fegyveres konfliktus, illetve strukturális humanitárius válság okozta 
károk, szenvedések enyhítésére.  
 
A jogcímcsoport eredeti előirányzata 2013. évben 10,0 millió forint, a módosított előirányzat 
81,1 millió forint, a teljesítés pedig 27,7 millió forint volt. A jogcímcsoport maradványa 53,3 
millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/2/0 
 

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 38,1 10,0 10,0 81,1 27,7 72,7% 34,2% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 10,0 10,0 10,0 30,0 30,0 300,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 28,1 –   51,1 26,8 95,4% 52,4% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/2/0 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

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

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 71,1 51,1 20,0     

- belső átcsoportosítás  20,0   20,0     

- 2012. évi maradvány 51,1 51,1       

2013. évi módosított előirányzat 81,1 51,1 30,0     

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/2/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− belső átcsoportosítás 20,0 0,0 20,0 

− maradvány  51,1 51,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 81,1 51,1 30,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/2/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (2 db) 5,0  5,0 

− más fejezet intézménye                  0,5  0,5 

− alapítvány               10,1  10,1 

− gazdasági társaság           2,0  2,0 

− MÁK 0,1  0,1 

- nemzetközi szervezet                            10,0  10,0 

Összes kifizetés 27,7  27,7 

 

05. cím 22. alcím 03. jogcímcsoport Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 

Az Afganisztáni PRT jogcímcsoport elkülönített részéből azonnali, helyszínen nyújtandó 
humanitárius vagy fejlesztési célra támogatás nyújtható, illetve beszerzés valósítható meg. A 
támogatás Afganisztán fejlesztési programjához illeszkedő projektek végrehajtására, vissza 
nem térítendő pénzügyi támogatás formájában nyújtható. A jogcímcsoport célja Afganisztán 
területén, Baghlan tartomány újjáépítéséhez történő hozzájárulás.   
 
A jogcímcsoport 2013. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat 
összege 147,3 millió forint a teljesítés 15,1 millió forint. A sor maradványa 132,2 millió 
forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.  

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/3/0 
 

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 111,6 0,0 0,0 147,3 15,1 13,5% 10,3% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 4,8 0,0 0,0 0,2 0,2 4,2% 100,0% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 111,6 –   147,1 15,1 13,5% 10,3% 

Létszám (fő)  ** *     **     
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Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/3/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

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

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 147,3 147,3 0,0     

- BM átutalás 0,2 0,2 0,0     

- 2012. évi maradvány 147,1 147,1 0,0     

2013. évi módosított előirányzat 147,3 147,3 0,0     

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/3/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− BM átutalás 0,2 0,2 0,0 

− maradvány   147,1 147,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 147,3 147,3 0,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/3/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye                       11,3  11,3 

− alapítvány 3,7  3,7 

− MÁK                                0,1  0,1 

Összes kifizetés 15,1  15,1 

 

5. cím, 22. alcím 06. jogcímcsoport EU keleti partnerséghez kapcsolódó magyar programok 

Az előirányzat célja, hogy a Külügyminisztérium az integrált külképviseleti rendszer 
korszerűsítésének keretei között biztosítsa az állampolgársági törvény módosításából 
következő feladatok folyamatos ellátásához szükséges szervezeti, technológiai és technikai 
feltételeket. Teljesíti Magyarország nemzetközi szervezetek felé fennálló egyes 
kötelezettségeit, a nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében az EU Keleti Partnerség 
programjával összhangban végrehajtatja a felhasználható források bizonyos méretű növelését. 
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A jogcímcsoport 2013. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat 
összege 216,0 millió forint, a teljesítés 86,2 millió forint. 129,9 millió forint összegű 
maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/6/0 
 

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 173,9 0,0 0,0 216,0 86,2 49,6% 39,9% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0   100,0% 

Előirányzat-maradvány 173,9 –   96,0 86,2 49,6% 89,8% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/6/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

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

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 216,0 96,0 120,0     

- belső átcsoportosítás 120,0 0,0 120,0     

- 2012. évi maradvány 96,0 96,0 0,0     

2013. évi módosított előirányzat 216,0 96,0 120,0     

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/6/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− belső átcsoportosítás 120,0 0,0 120,0 

− maradvány előirányzatosítás  96,0 96,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 216,0 96,0 120,0 

 

2657



 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/22/6/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 86,0  86,0 

− MÁK  0,2   0,2 

Összes kifizetés 86,2  86,2 

 

05. cím 30. alcím 2. jogcímcsoport Schengeni követelményeknek való megfelelés 

A Schengeni követelményeknek való megfelelés jogcímcsoport célja a schengeni 
követelményeknek való külképviseleti megfelelés elősegítése, azaz regionális konzuli oktatás 
és képzés, a terrorizmus elleni küzdelem biztonsági követelményeinek külképviseleti 
érvényesítése, így a szükséges fizikai biztonsági beruházások, épület átalakítások és az 
informatikai hálózat (KIR) fejlesztésének megvalósítása.  
 
A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 2013-ban a 2012. évről áthúzódó 0,3 
millió forint összegű maradvány elvonásra került. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/30/2/0 
 

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 17,0 0,0 0,0 0,3 0,3 1,8% 100,0% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%   

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 0,8 –   0,3 0,3 37,5% 100,0% 

Létszám (fő)  ** *     **     
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Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/30/2/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

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

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 0,3 0,3 0,0     

- 2012. évi maradvány 0,3 0,3 0,0     

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

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/30/2/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− maradvány   0,3 0,3 0,0 

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

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/30/2/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  0,3  0,3 

Összes kifizetés 0,3  0,3 

 

5. cím 35. alcím Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon 
túli magyar kapcsolatok 

Az alcím célja a régió stabilitásának és demokratizálódásának elősegítése, a határon átnyúló 
együttműködésének támogatása, Magyarország, mint EU határország szomszédos 
országokkal való együttműködésének elősegítése, az EU csatlakozás során szerzett 
tapasztalatok átadása, valamint a térségbeli, EU csatlakozásból adódó külpolitikai 
tevékenység erősítése az EU balkáni és kelet-európai külpolitikájában való szerepvállalás 
révén. Szerepet kap továbbá a nyíregyházi (Esély a Stabilitásra Közalapítvány) folyamat 
támogatásával a demokrácia erősítését szolgáló kormányzati és önkormányzati szintű határon 
átnyúló együttműködés, illetve a határon túli magyar kapcsolatok támogatása.  
 
Az alcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2012. évről áthozott 1,1 millió forint 
összegű maradvány teljes egészében felhasználásra került az év során. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/35/0/0 
 

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 0,1 0,0 0,0 1,1 1,1 1100,0% 100,0% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 0,1 –   1,1 1,1 1100,0% 100,0% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/35/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

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

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 1,1 1,1 0,0     

- 2012. évi maradvány 1,1 1,1 0,0     

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

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím: 5/35/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− maradvány  1,1 1,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1,1 1,1 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím: 5/35/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 1,1   1,1 

Összes kifizetés 1,1  1,1 

 

05. cím 39. alcím 00. jogcímcsoport A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés  

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2012. évről áthúzódó 4,6 millió 
forint maradvány teljes összege felhasználásra került az év során.  

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/39/0/0 
 

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 614,8 0,0 0,0 4,6 4,6 0,7% 100,0% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 614,8 –   4,6 4,6 0,7% 100,0% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/39/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

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

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 4,6 4,6 0,0     

- 2012. évi maradvány 4,6 4,6 0,0     

2013. évi módosított előirányzat 4,6 4,6 0,0     
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím: 5/39/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

− maradvány  4,6 4,6 0,0 

2013. évi módosított előirányzat   4,6 4,6 0,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím: 5/39/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata    1 db    4,6   4,6 

Összes kifizetés 4,6  4,6 

 

5. cím, 48. alcím Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési 
költségei 

Az előirányzat célja a Duna Régió Stratégia hazai prioritási területei koordinátorai 
működésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

Az EU Duna Régió Stratégiája (DRS) a Duna vízgyűjtő területéhez tartozó régiók és országok 
makroregionális fejlesztési stratégiája és akcióterve. Egyszerre célozza a dunai makrorégió 
fenntartható fejlesztését, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelmét.  

Tizenegy cselekvési területet ölel fel a következő fő súlyponti témák alapján: a közlekedés és 
az energiahálózatok fenntartható fejlesztése, a környezet- és vízvédelem, a társadalmi és 
gazdaságfejlesztés, valamint az irányítási rendszer fejlesztése. A stratégia így arra is 
egyedülálló alkalmat kínál, hogy a részt vevő országok koordináltan adjanak választ olyan 
globális jellegű kihívásokra, amelyeket csak határon átívelő módon lehet megoldani 
(energiabiztonság, klímaváltozás, árvíz, aszály stb.).  

A DRS kiemelt cselekvési területe az energia- és közlekedési hálózatok hiányzó 
összeköttetéseinek a kiépítése, a régiót érintő közúti és vasúti közlekedési folyosók fejlesztése 
és az energiaellátás biztonságának javítása. A tagállami projektek összehangolása, az integrált 
megközelítés a stratégia kulcsa. 

A jogcímcsoport 2013. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2012. évi maradványból 
és bevételből álló módosított előirányzat összege 96,6 millió forint. A 2013. évben ebből 
felhasználásra került 96,1 millió forint.  A 0,5 millió forint összegű maradványból 0,1 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/48/0/0 
 

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 68,8 0,0 0,0 96,6 96,1 139,7% 99,5% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 106,7 0,0 0,0 58,7 58,7 55,0% 100,0% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 0,0 –   37,9 37,4   98,7% 

Létszám (fő)  ** *     **     

 

Előirányzat módosítások levezetése  

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/48/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedély

ezett) 

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

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0     

Irányítószervi hatáskör 96,6 96,6 0,0     

- NFÜ-től Duna-menti Régió Stratégia 
bevétele  

58,7 58,7     

  

- 2012. évi maradvány 37,9 37,9 0,0     

2013. évi módosított előirányzat 96,6 96,6 0,0     

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Cím, alcím: 5/48/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− bevétel 58,7 58,7 0,0 

− maradvány 37,9 37,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 96,6 96,6 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

Cím, alcím: 5/48/0/0 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  47,4  47,4 

− gazdasági társaság 48,0  48,0 

− egyéb (egyetem)        0,3  0,3 

− magánszemély 0,1  0,1 

− egyéb (MÁK)                0,3  0,3 

Összes kifizetés 96,1  96,1 

 

5. cím 49. alcím MPA EU kommunikáció 

Az MPA (Igazgatási Partnerségi Megállapodás) célja, hogy az uniós és a tagállami EU –
kommunikációs projektek kiemelt prioritásokra összpontosítva, egymással összhangban, 
egymást erősítve valósuljanak meg, maximálisan kihasználva a szinergiákat. Egyszeri, 
egymástól gyakran független akciók helyett célszerű a projektek egymásra épülésének, 
összhangjának elősegítése, a sokszereplős hazai EU-kommunikációs hálózat erősítése, 
kiterjesztése. 

Az előirányzat célja az Igazgatási Partnerségi Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátása. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Cím, alcím, jogcímcsoport: 5/49/0/0 
 

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 108,1 0,0 0,0 101,5 101,5 93,9% 100,0% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 108,1 0,0 0,0 101,5 101,5 93,9% 100,0% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 0,0 –   0,0 0,0     

Létszám (fő)  ** *     **     
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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

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 69 937,1 62 317,5 -- 72 851,8 67 087,55 200,44 664,5669,462 317,5 10 534,3

1. Költségvetési szerv 52 003,9 48 264,3 -- 59 422,2 55 896,35 200,44 614,51 343,048 264,3 11 157,9

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

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

01/01  Személyi juttatások 23 547,3 24 577,0 -- 25 357,8 25 249,0107,4-34,0707,424 577,0 780,8

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 402,3 6 619,2 -- 6 803,4 6 774,3-8,21,6190,86 619,2 184,2

01/03  Dologi kiadások 20 789,7 15 733,7 -- 23 576,2 21 470,93 637,03 505,9699,615 733,7 7 842,5

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 18,0 18,018,0------ 18,0

01/05  Egyéb működési célú kiadások 152,1 55,3 -- 446,5 426,4109,0282,2--55,3 391,2

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

02/01  Beruházások 581,1 1 110,5 -- 1 312,7 798,0-401,8858,8-254,81 110,5 202,2

02/02  Felújítások 422,9 -- -- 1 712,8 1 062,11 712,8------ 1 712,8

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 108,5 168,6 -- 194,8 97,626,2----168,6 26,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 17 933,2 14 053,2 -- 13 429,6 11 191,2--50,0-673,614 053,2 -623,6

17 933,2 14 053,2 -- 13 429,6 11 191,2--50,0-673,614 053,2 -623,6

BEVÉTELEK 10 810,5 7 148,0 -- 11 001,6 10 782,61 132,22 721,4--7 148,0 3 853,6

1. Költségvetési szerv 9 859,0 6 756,5 -- 10 064,3 10 061,51 132,22 175,6--6 756,5 3 307,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 951,5 391,5 -- 937,3 721,1--545,8--391,5 545,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9 657,8 -- -- 5 399,0 4 326,94 068,21 330,8---- 5 399,0

1. Költségvetési szerv 5 057,7 -- -- 4 068,2 3 435,64 068,2------ 4 068,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 600,1 -- -- 1 330,8 891,3--1 330,8---- 1 330,8

TÁMOGATÁSOK 53 587,0 55 169,5 -- 56 451,2 56 451,2--612,3669,455 169,5 1 281,7

1. Költségvetési szerv 40 472,6 41 507,8 -- 45 289,7 45 289,7--2 438,91 343,041 507,8 3 781,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 13 114,4 13 661,7 -- 11 161,5 11 161,5---1 826,6-673,613 661,7 -2 500,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 814,0 -- -- -- 1 802,0-------- --

1. Költségvetési szerv 1 814,0 -- -- -- 1 802,0-------- --

LÉTSZÁMKERET -- 1 598,0 -- 1 894,0 1 802,0------1 598,0 --

1. Költségvetési szerv -- 1 598,0 -- 1 894,0 1 802,0------1 598,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 118,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 473,2
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  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

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Külügyminisztérium központi igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 6 636,2 6 305,3 -- 8 190,7 7 846,61 385,7626,5-126,86 305,3 1 885,4 -- --

1 Működési költségvetés 6 606,9 6 149,3 -- 8 032,4 7 765,81 383,4626,5-126,86 149,3 1 883,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 703,8 3 649,6 -- 4 092,1 4 053,1247,2157,238,13 649,6 442,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 3 026,2 3 026,3 -- 3 150,4 3 148,5------3 026,3 --

Nem rendszeres személyi juttatások 501,0 503,0 -- 697,5 660,4------503,0 --

Külső személyi juttatások 176,6 120,3 -- 244,2 244,2------120,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

988,4 968,6 -- 1 067,8 1 058,236,652,510,1968,6 99,2 -- --

Társadalombiztosítási járulék 955,2 935,4 -- 995,5 990,0------935,4 --

Egészségügyi hozzájárulás 24,8 27,1 -- 66,2 66,2------27,1 --

Táppénz hozzájárulás 8,4 3,5 -- 3,5 2,0------3,5 --

Korkedvezmény-biztosítási járulék -- 2,6 -- 2,6 --------2,6 --

 / 3 Dologi kiadások 1 826,1 1 475,8 -- 2 699,2 2 481,21 073,8324,6-175,01 475,8 1 223,4 -- --

Készletbeszerzés 100,5 75,6 -- 117,6 117,6------75,6 --

Kommunikációs szolgáltatások 238,3 31,3 -- 181,4 181,4------31,3 --

Szolgáltatás 312,6 253,5 -- 517,0 517,0------253,5 --

Vásárolt közszolgáltatások -- 13,0 -- -- --------13,0 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 211,3 171,8 -- 288,1 288,1------171,8 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 737,5 685,9 -- 1 006,6 1 006,6------685,9 --

Adók, díjak, befizetések 64,2 66,5 -- 170,5 139,1------66,5 --

Realizált árfolyamveszteségek 4,7 -- -- 3,9 2,4-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 61,6 35,0 -- 53,7 53,7------35,0 --

Egyéb dologi kiadások 95,4 143,2 -- 360,4 175,3------143,2 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 18,0 18,018,0------ 18,0 -- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 88,6 55,3 -- 155,3 155,37,892,2--55,3 100,0 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- 49,3 -- 144,1 144,1------49,3 --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 144,1-------- --

Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül (nem bontott) -- 49,3 -- -- --------49,3 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 8,7 6,0 -- 11,2 11,2------6,0 --

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0,4 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 8,3 -- -- -- 11,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (nem bontott) -- 6,0 -- -- --------6,0 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

51,3 -- -- -- ---------- --

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 28,6 -- -- -- ---------- --2670



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  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 29,3 156,0 -- 158,3 80,82,3----156,0 2,3 -- --

 / 1 Beruházások 10,0 100,0 -- 87,8 45,1-12,2----100,0 -12,2 -- --

Intézményi beruházási kiadások 10,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 19,3 56,0 -- 70,5 35,714,5----56,0 14,5 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 14,5 14,5-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 14,5-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 19,3 56,0 -- 56,0 21,2------56,0 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 19,3 56,0 -- 56,0 21,2------56,0 --

BEVÉTELEK 350,1 265,3 -- 1 031,8 1 002,6550,1216,4--265,3 766,5 -- --

1 Működési költségvetés 329,1 209,3 -- 975,8 979,8550,1216,4--209,3 766,5 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 90,5 209,3 -- 276,0 157,9------209,3 --

Alaptevékenység bevételei 81,1 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 9,4 209,3 -- 276,0 157,1------209,3 --

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

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 0,8-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 110,4 -- -- 622,9 601,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 45,0 -- -- -- 549,1-------- --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 48,8 -- -- -- 52,7-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

16,6 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 128,2 -- -- 43,6 135,2-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 2,7 -- -- -- 4,2-------- --

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 125,5 -- -- -- 131,0-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 33,3 84,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 21,0 56,0 -- 56,0 22,8------56,0 -- -- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

21,0 -- -- 56,0 22,8-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

21,0 -- -- 56,0 22,8-------- --

 / 9 Felhalmozási bevételek (nem bontott) -- 56,0 -- -- --------56,0 --

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek -- 56,0 -- -- --------56,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 517,8 -- -- 835,6 831,0835,6------ 835,6 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 514,3 -- -- 821,1 830,5-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 3,5 -- -- 14,5 0,5-------- --

TÁMOGATÁSOK 6 572,3 6 040,0 -- 6 323,3 6 323,3--410,1-126,86 040,0 283,3 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 6 571,1 6 040,0 -- 6 249,3 6 323,3------6 040,0 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 1,2 -- -- 74,0 ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 804,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 310,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 668 -- -- ------ -- -- 645--

LÉTSZÁMKERET -- 631 -- ----631 -- -- 6456512671



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  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

Külképviseletek igazgatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )2

KIADÁSOK 45 164,2 41 802,8 -- 51 035,3 47 868,73 789,43 973,71 469,441 802,8 9 232,5 -- --

1 Működési költségvetés 44 106,6 40 689,7 -- 47 984,5 46 003,02 455,73 114,91 724,240 689,7 7 294,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 19 766,1 20 854,0 -- 21 187,9 21 123,3-142,5-192,6669,020 854,0 333,9 -- --

Rendszeres személyi juttatások 4 360,5 3 795,6 -- 4 622,5 4 622,5------3 795,6 --

Nem rendszeres személyi juttatások 15 340,1 16 973,4 -- 16 478,3 16 433,7------16 973,4 --

Külső személyi juttatások 65,5 85,0 -- 87,1 67,1------85,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

5 393,4 5 629,4 -- 5 714,5 5 696,8-44,2-51,3180,65 629,4 85,1 -- --

Társadalombiztosítási járulék 5 290,6 5 569,4 -- 5 654,7 5 654,7------5 569,4 --

Egészségügyi hozzájárulás 61,2 60,0 -- 59,8 42,1------60,0 --

Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 41,6 -- -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 18 909,1 14 206,3 -- 20 793,9 18 914,82 544,23 168,8874,614 206,3 6 587,6 -- --

Készletbeszerzés 1 056,1 446,5 -- 1 071,0 1 071,0------446,5 --

Kommunikációs szolgáltatások 613,8 539,8 -- 473,8 473,8------539,8 --

Szolgáltatás 10 065,3 7 676,0 -- 10 157,7 10 157,7------7 676,0 --

Vásárolt közszolgáltatások 8,4 8,5 -- 8,9 8,9------8,5 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 222,0 117,9 -- 293,2 293,2------117,9 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1 250,1 1 115,5 -- 1 721,2 1 721,1------1 115,5 --

Költségvetési befizetések 968,9 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 408,2 370,0 -- 529,7 529,7------370,0 --

Realizált árfolyamveszteségek 92,3 -- -- 134,9 134,9-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 25,9 23,0 -- 29,7 29,7------23,0 --

Egyéb dologi kiadások 4 198,1 3 909,1 -- 6 373,8 4 494,8------3 909,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 38,0 -- -- 288,2 268,198,2190,0---- 288,2 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 7,9 -- -- 288,2 268,1-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 7,9 -- -- -- 268,1-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

30,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 057,6 1 113,1 -- 3 050,8 1 865,71 333,7858,8-254,81 113,1 1 937,7 -- --

 / 1 Beruházások 571,1 1 000,5 -- 1 222,9 750,9-381,6858,8-254,81 000,5 222,4 -- --

Intézményi beruházási kiadások 571,1 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 422,9 -- -- 1 707,3 1 056,61 707,3------ 1 707,3 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 63,6 112,6 -- 120,6 58,28,0----112,6 8,0 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 5,5 -- -- 8,0 ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek 5,5 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 58,1 112,6 -- 112,6 58,2------112,6 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 58,1 112,6 -- 112,6 58,2------112,6 --

BEVÉTELEK 9 503,3 6 489,2 -- 9 005,4 9 005,2569,51 946,7--6 489,2 2 516,2 -- --

2672



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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2013. évi 
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1 Működési költségvetés 9 028,4 6 376,6 -- 8 892,8 8 924,4569,51 946,7--6 376,6 2 516,2 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 8 301,4 6 376,6 -- 4 333,4 2 527,2------6 376,6 --

Alaptevékenység bevételei 5 257,2 -- -- -- ---------- --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 2 668,7 6 084,6 -- 3 945,4 2 139,2------6 084,6 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 331,7 292,0 -- 372,1 372,1------292,0 --

Kamatbevételek 43,8 -- -- 15,9 15,9-------- --

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- 15,9 15,9-------- --

Kamatbevételek 43,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 583,2 -- -- 456,7 456,8-------- --

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 116,4 -- -- -- 456,8-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

466,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 143,8 -- -- 112,8 137,5-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 143,8 -- -- -- 137,5-------- --

 / 12 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 3 989,9 5 802,9-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 474,9 112,6 -- 112,6 80,8------112,6 -- -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 22,6 -- -- -- 12,9-------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 220,5 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 
szervtől

220,5 -- -- -- ---------- --

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

168,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

63,3 -- -- -- 67,9-------- --

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

63,3 -- -- -- 67,9-------- --

 / 9 Felhalmozási bevételek (nem bontott) -- 112,6 -- 112,6 --------112,6 --

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek -- 112,6 -- 112,6 --------112,6 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 481,5 -- -- 3 219,9 2 591,93 219,9------ 3 219,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 3 974,0 -- -- 2 385,0 1 815,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 507,5 -- -- 834,9 776,8-------- --

TÁMOGATÁSOK 33 748,1 35 313,6 -- 38 810,0 38 810,0--2 027,01 469,435 313,6 3 496,4 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 33 325,6 34 313,1 -- 36 754,7 38 417,2------34 313,1 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 422,5 1 000,5 -- 2 055,3 392,8------1 000,5 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 568,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 538,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 131 -- -- ------ -- -- 1 137--

LÉTSZÁMKERET -- 947 -- ----947 -- -- 1 1371 223

Magyar Külügyi Intézet ( 01131 Nemzetközi diplomácia )3

KIADÁSOK 203,5 156,2 -- 196,2 181,025,314,30,4156,2 40,0 -- --

1 Működési költségvetés 177,9 146,2 -- 185,0 169,824,114,30,4146,2 38,8 -- --2673



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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 / 1 Személyi juttatások 77,4 73,4 -- 77,8 72,62,71,40,373,4 4,4 -- --

Rendszeres személyi juttatások 56,1 69,9 -- 62,5 59,0------69,9 --

Nem rendszeres személyi juttatások 3,4 3,5 -- 4,4 2,7------3,5 --

Külső személyi juttatások 17,9 -- -- 10,9 10,9-------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

20,5 21,2 -- 21,1 19,3-0,60,40,121,2 -0,1 -- --

Társadalombiztosítási járulék 20,2 20,6 -- 20,1 18,4------20,6 --

Egészségügyi hozzájárulás 0,3 0,5 -- 0,9 0,9------0,5 --

Táppénz hozzájárulás -- 0,1 -- 0,1 --------0,1 --

 / 3 Dologi kiadások 54,5 51,6 -- 83,1 74,919,012,5--51,6 31,5 -- --

Készletbeszerzés 6,0 6,3 -- 3,0 1,9------6,3 --

Kommunikációs szolgáltatások 4,1 3,8 -- 4,3 4,0------3,8 --

Szolgáltatás 15,2 19,8 -- 38,6 35,0------19,8 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 6,7 6,8 -- 10,3 10,2------6,8 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 13,3 7,1 -- 11,1 10,8------7,1 --

Adók, díjak, befizetések 1,2 0,7 -- 2,0 1,5------0,7 --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0,7 0,5 -- 7,2 5,6------0,5 --

Egyéb dologi kiadások 7,3 6,6 -- 6,6 5,9------6,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 25,5 -- -- 3,0 3,03,0------ 3,0 -- --

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3,0 3,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 3,0-------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

25,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 25,6 10,0 -- 11,2 11,21,2----10,0 1,2 -- --

 / 1 Beruházások -- 10,0 -- 2,0 2,0-8,0----10,0 -8,0 -- --

 / 2 Felújítások -- -- -- 5,5 5,55,5------ 5,5 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 25,6 -- -- 3,7 3,73,7------ 3,7 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 3,7 3,7-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 3,7-------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

25,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 5,6 2,0 -- 27,1 53,712,612,5--2,0 25,1 -- --

1 Működési költségvetés 5,6 2,0 -- 27,1 53,712,612,5--2,0 25,1 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 1,3 2,0 -- 14,5 14,9------2,0 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 1,3 2,0 -- 12,1 12,5------2,0 --

ÁFA bevételek, visszatérülések -- -- -- 2,4 2,4-------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- -- 12,5-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól -- -- -- -- 12,5-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4,3 -- -- 12,6 26,3-------- --

Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0,8 -- -- -- ---------- --2674



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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(1)
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2013. évi 

teljesítés d1 d2

Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 3,5 -- -- -- 26,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 58,4 -- -- 12,7 12,712,7------ 12,7 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 29,1 -- -- 9,1 9,1-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 29,3 -- -- 3,6 3,6-------- --

TÁMOGATÁSOK 152,2 154,2 -- 156,4 156,4--1,80,4154,2 2,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 122,2 144,2 -- 148,8 148,8------144,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása 30,0 10,0 -- 7,6 7,6------10,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 41,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 15 -- -- ------ -- -- 20--

LÉTSZÁMKERET -- 20 -- ----20 -- -- 2020

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )5

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

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések ( X Nem besorolt )65

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

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások ( 01131 Nemzetközi diplomácia )65 1

KIADÁSOK 7 301,0 7 166,7 -- 7 501,3 7 300,6--168,2166,47 166,7 334,6 -- --

1 Működési költségvetés 7 301,0 7 166,7 -- 7 501,3 7 300,6--168,2166,47 166,7 334,6

 / 3 Dologi kiadások 7 301,0 7 166,7 -- 7 501,3 7 300,6--168,2166,47 166,7 334,6

BEVÉTELEK -- -- -- 94,2 ----94,2---- 94,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 94,2 ----94,2---- 94,2

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 2,9 ----2,9---- 2,9

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 91,3 ----91,3---- 91,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 142,8 -- -- 74,0 74,0--74,0---- 74,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 5 232,3 7 166,7 -- 7 333,1 7 333,1----166,47 166,7 166,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 74,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 106,5

Európai uniós befizetések ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )65 2

KIADÁSOK 7 500,8 6 073,3 -- 2 742,1 1 802,2---2 491,2-840,06 073,3 -3 331,2 -- --

1 Működési költségvetés 7 500,8 6 073,3 -- 2 742,1 1 802,2---2 491,2-840,06 073,3 -3 331,2

 / 3 Dologi kiadások 7 500,8 6 073,3 -- 2 742,1 1 802,2---2 491,2-840,06 073,3 -3 331,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 554,2 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 6 922,2 6 073,3 -- 2 742,1 2 742,1---2 491,2-840,06 073,3 -3 331,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -24,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 939,9

Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás ( 01139 Külügyek (nem bontott) )85

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

1 Működési költségvetés 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

0,3 -- -- -- ---------- --
2675
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,3 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Állami Protokoll ( 01131 Nemzetközi diplomácia )95

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

Államfői Protokoll támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )95 1

KIADÁSOK 299,6 -- -- 313,5 277,8--313,5---- 313,5 -- --

1 Működési költségvetés 299,6 -- -- 313,5 277,8--313,5---- 313,5

 / 1 Személyi juttatások 5,4 -- -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások 259,3 -- -- 236,9 201,2--236,9---- 236,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 34,1 -- -- 76,6 76,6--76,6---- 76,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 76,6 76,6--76,6---- 76,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6,5 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

27,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 5,9 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6 -- --

1 Működési költségvetés 5,9 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

 / 1 Intézményi működési bevételek 5,9 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 119,5 -- -- 75,7 75,2--75,7---- 75,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 242,3 -- -- 237,2 237,2--237,2---- 237,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 68,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 35,2

Kormányfői Protokoll ( 01131 Nemzetközi diplomácia )95 2

KIADÁSOK 427,0 -- -- 627,6 626,3--627,6---- 627,6 -- --

1 Működési költségvetés 427,0 -- -- 627,6 626,3--627,6---- 627,6

 / 1 Személyi juttatások 2,8 -- -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások 364,0 -- -- 506,7 505,4--506,7---- 506,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 58,7 -- -- 120,9 120,9--120,9---- 120,9

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 120,9 120,9--120,9---- 120,9

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

58,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 20,5 -- -- 252,2 252,2--252,2---- 252,2 -- --

1 Működési költségvetés 20,5 -- -- 252,2 252,2--252,2---- 252,2

 / 1 Intézményi működési bevételek 20,5 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 252,2 252,2--252,2---- 252,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 117,9 -- -- 68,4 68,3--68,4---- 68,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 356,0 -- -- 307,0 307,0--307,0---- 307,0 -- --2676
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 67,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,2

Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása ( X Nem besorolt )145

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

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )145 1

KIADÁSOK 146,9 105,3 -- 142,2 142,1--36,9--105,3 36,9 -- --

1 Működési költségvetés 146,9 105,3 -- 142,2 142,1--36,9--105,3 36,9

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- 0,4 0,3--0,4---- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 146,8 105,3 -- 141,8 141,8--36,5--105,3 36,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,3 0,3-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 146,8 105,3 -- 141,5 141,5--36,5--105,3 36,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 58,1 -- -- 36,9 36,9--36,9---- 36,9 -- --

TÁMOGATÁSOK 125,4 105,3 -- 105,3 105,3------105,3 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 36,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Egyéb civil szervezetek támogatása ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )145 2

KIADÁSOK 34,7 25,0 -- 76,2 17,6--51,2--25,0 51,2 -- --

1 Működési költségvetés 34,7 25,0 -- 76,2 17,6--51,2--25,0 51,2

 / 3 Dologi kiadások 0,4 -- -- 0,4 ----0,4---- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 34,3 25,0 -- 75,8 17,6--50,8--25,0 50,8

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 3,0 3,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 32,3 25,0 -- 72,8 14,6--50,8--25,0 50,8

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

BEVÉTELEK -- -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 36,0 36,0--36,0---- 36,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 34,4 -- -- 15,2 13,7--15,2---- 15,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 15,0 25,0 -- 25,0 25,0------25,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 14,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 57,1

Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás 
előkészítése )

145 3

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

1 Működési költségvetés 0,7 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,7 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --2677
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Népirtás Megelőzési Központ támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )145 5

KIADÁSOK 10,0 10,0 -- 10,0 7,0------10,0 -- -- --

1 Működési költségvetés 10,0 10,0 -- 10,0 7,0------10,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,0 10,0 -- 10,0 7,0------10,0 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 10,0 10,0 -- 10,0 7,0------10,0 --

TÁMOGATÁSOK 10,0 10,0 -- 10,0 10,0------10,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,0

Külföldi magyar emlékek megőrzése ( 01131 Nemzetközi diplomácia )145 6

KIADÁSOK 79,7 5,0 -- 131,9 75,1--126,9--5,0 126,9 -- --

1 Működési költségvetés 27,8 5,0 -- 99,6 49,6--94,6--5,0 94,6

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- 3,9 0,3--3,9---- 3,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 27,7 5,0 -- 95,7 49,3--90,7--5,0 90,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 27,7 5,0 -- 95,7 49,3--90,7--5,0 90,7

2 Felhalmozási költségvetés 51,9 -- -- 32,3 25,5--32,3---- 32,3

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 51,9 -- -- 32,3 25,5--32,3---- 32,3

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 0,6 0,6-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 51,8 -- -- 31,7 24,9--32,3---- 32,3

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

BEVÉTELEK 48,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 48,6 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 48,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 55,3 -- -- 96,9 46,2--96,9---- 96,9 -- --

TÁMOGATÁSOK 5,0 5,0 -- 35,0 35,0--30,0--5,0 30,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 6,1

Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok ( 01131 Nemzetközi diplomácia )145 7

KIADÁSOK 14,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 14,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

14,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 14,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Kisebbségpolitikai célok támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )145 8

KIADÁSOK 4,0 6,0 -- 13,8 1,6--7,8--6,0 7,8 -- --

1 Működési költségvetés 4,0 6,0 -- 13,8 1,6--7,8--6,0 7,8

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 1,8 ----1,8---- 1,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,0 6,0 -- 12,0 1,6--6,0--6,0 6,02678



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,2 0,2-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4,0 6,0 -- 11,8 1,4--6,0--6,0 6,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,0 -- -- 7,8 0,9--7,8---- 7,8 -- --

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 5,3

Külügyi kommunikáció ( 01139 Külügyek (nem bontott) )155

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

1 Működési költségvetés 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,3 -- -- -- ---------- -- -- --

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

EU utazási költségtérítések ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )175

KIADÁSOK 418,7 391,9 -- 647,1 422,3--255,2--391,9 255,2 -- --

1 Működési költségvetés 418,7 391,9 -- 647,1 422,3--255,2--391,9 255,2

 / 3 Dologi kiadások 0,2 0,4 -- 1,2 1,2--0,8--0,4 0,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 418,5 391,5 -- 645,9 421,1--254,4--391,5 254,4

Támogatásértékű működési kiadások 138,3 391,5 -- 645,9 421,1--254,4--391,5 254,4

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

280,2 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 393,0 391,5 -- 391,5 269,5------391,5 -- -- --

1 Működési költségvetés 393,0 391,5 -- 391,5 269,5------391,5 --

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 393,0 391,5 -- 391,2 269,2---0,3--391,5 -0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 280,3 -- -- 254,8 254,8--254,8---- 254,8 -- --

TÁMOGATÁSOK 0,2 0,4 -- 0,8 0,8--0,4--0,4 0,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 254,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 102,8

Közép-európai elnökségi feladatok ( 01131 Nemzetközi diplomácia )185

KIADÁSOK -- 110,0 -- 160,1 102,3--50,1--110,0 50,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 110,0 -- 160,1 102,3--50,1--110,0 50,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 108,3 52,4--108,2---- 108,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 110,0 -- 51,8 49,9---58,1--110,0 -58,1

Támogatásértékű működési kiadások -- 110,0 -- 50,3 48,4---58,1--110,0 -58,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 1,5 1,5-------- --

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--0,1---- 0,1
2679
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 80,0 71,6--80,0---- 80,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 80,0 110,0 -- 80,0 80,0---30,0--110,0 -30,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 80,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 49,4

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés ( X Nem besorolt )225

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

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )225 1

KIADÁSOK 128,5 150,0 -- 415,3 83,7--265,3--150,0 265,3 -- --

1 Működési költségvetés 126,3 150,0 -- 394,1 83,7--244,1--150,0 244,1

 / 3 Dologi kiadások 38,9 120,0 -- 34,4 12,9---85,6--120,0 -85,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 87,4 30,0 -- 359,7 70,8--329,7--30,0 329,7

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 166,5 45,6-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 86,9 30,0 -- 193,2 25,2--329,7--30,0 329,7

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 2,2 -- -- 21,2 ----21,2---- 21,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2,2 -- -- 21,2 ----21,2---- 21,2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 2,2 -- -- 21,2 ----21,2---- 21,2

BEVÉTELEK -- -- -- 2,3 2,3--2,3---- 2,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 2,3 2,3--2,3---- 2,3

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 2,3 2,3--2,3---- 2,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 101,8 -- -- 283,0 78,2--283,0---- 283,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 110,0 150,0 -- 130,0 130,0---20,0--150,0 -20,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 83,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 126,8

Humanitárius segélyezés ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )225 2

KIADÁSOK 38,1 10,0 -- 81,1 27,7--71,1--10,0 71,1 -- --

1 Működési költségvetés 19,8 10,0 -- 81,1 27,7--71,1--10,0 71,1

 / 3 Dologi kiadások 0,2 -- -- 22,1 2,0--22,1---- 22,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,6 10,0 -- 59,0 25,7--49,0--10,0 49,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1,0 0,5-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18,5 10,0 -- 58,0 25,2--49,0--10,0 49,0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

1,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 18,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 18,3 -- -- -- ---------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 18,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 28,1 -- -- 51,1 26,8--51,1---- 51,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 10,0 10,0 -- 30,0 30,0--20,0--10,0 20,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29,1
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Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )225 3

KIADÁSOK 111,6 -- -- 147,3 15,1--147,3---- 147,3 -- --

1 Működési költségvetés 67,8 -- -- 128,6 15,1--128,6---- 128,6

 / 3 Dologi kiadások 7,9 -- -- 0,2 ----0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 59,9 -- -- 128,4 15,1--128,4---- 128,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 70,1 11,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 22,5 -- -- 58,3 3,7--128,4---- 128,4

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

37,4 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 43,8 -- -- 18,7 ----18,7---- 18,7

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 43,8 -- -- 18,7 ----18,7---- 18,7

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 18,7 ----18,7---- 18,7

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

43,8 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 4,8 -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2 -- --

1 Működési költségvetés 4,8 -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 4,8 -- -- 0,2 0,2--0,2---- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 111,6 -- -- 147,1 15,1--147,1---- 147,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,2

EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )225 6

KIADÁSOK 173,9 -- -- 216,0 86,2--216,0---- 216,0 -- --

1 Működési költségvetés 173,9 -- -- 216,0 86,2--216,0---- 216,0

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- 0,8 0,3--0,8---- 0,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 173,8 -- -- 215,2 85,9--215,2---- 215,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 173,8 -- -- 215,2 85,9--215,2---- 215,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 173,9 -- -- 96,0 86,2--96,0---- 96,0 -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 120,0 120,0--120,0---- 120,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 120,0

Schengeni követelmények ( 03113 Határőrizet )305

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

Schengeni követelményeknek való megfelelés ( 03113 Határőrizet )305 2

KIADÁSOK 17,0 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3 -- --

1 Működési költségvetés 16,2 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16,2 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

Támogatásértékű működési kiadások 16,2 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3

2 Felhalmozási költségvetés 0,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,8 -- -- -- ---------- --
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Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

BEVÉTELEK 16,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 16,5 -- -- -- ---------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 16,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,8 -- -- 0,3 0,3--0,3---- 0,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok ( 01139 Külügyek (nem 
bontott) )

355

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

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

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,1 ----0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- 1,0 1,1--1,0---- 1,0

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

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- 1,1 1,1--1,1---- 1,1 -- --

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

EU projektek és programok ( 0132 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások )365 2

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

1 Működési költségvetés 0,2 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,2 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör ( 0132 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások )365 3

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

1 Működési költségvetés 1,5 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,5 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,5 -- -- -- ---------- -- -- --

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

A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés ( 01131 Nemzetközi diplomácia )395

KIADÁSOK 614,8 -- -- 4,6 4,6--4,6---- 4,6 -- --

1 Működési költségvetés 614,8 -- -- 4,6 4,6--4,6---- 4,6

 / 3 Dologi kiadások 0,4 -- -- -- ---------- --2682



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 614,4 -- -- 4,6 4,6--4,6---- 4,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 4,6 4,6--4,6---- 4,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

612,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 614,8 -- -- 4,6 4,6--4,6---- 4,6 -- --

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

Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban ( 01131 Nemzetközi 
diplomácia )

395 1

KIADÁSOK 415,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 215,7 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 215,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

215,7 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 200,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 200,1 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

200,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 247,4 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 172,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 172,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 75,1 -- -- -- ---------- --

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

75,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 168,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )405

KIADÁSOK 17,1 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 17,1 -- -- -- ---------- --

 / 1 Személyi juttatások 0,2 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16,9 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

16,9 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 17,1 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Duna Stratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  
kisegítő tevékenységei )

485

KIADÁSOK 68,8 -- -- 96,6 96,1--96,6---- 96,6 -- --

1 Működési költségvetés 68,8 -- -- 77,4 76,9--77,4---- 77,42683



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 3 Dologi kiadások 59,4 -- -- 30,0 29,5--30,0---- 30,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9,4 -- -- 47,4 47,4--47,4---- 47,4

Támogatásértékű működési kiadások 9,4 -- -- 47,4 47,4--47,4---- 47,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 19,2 19,2--19,2---- 19,2

 / 1 Beruházások -- -- -- 19,2 19,2--19,2---- 19,2

BEVÉTELEK 106,7 -- -- 58,7 58,7--58,7---- 58,7 -- --

1 Működési költségvetés 106,7 -- -- 51,2 51,2--51,2---- 51,2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 59,6 -- -- 51,2 51,2--51,2---- 51,2

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 47,1 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,5 7,5--7,5---- 7,5

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 7,5 7,5--7,5---- 7,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 37,9 37,4--37,9---- 37,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 37,9 -- -- -- -- -- -- -- -- --

MPA EU kommunikáció ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )495

KIADÁSOK 108,1 -- -- 101,5 101,5--101,5---- 101,5 -- --

1 Működési költségvetés 108,1 -- -- 101,5 101,5--101,5---- 101,5

 / 3 Dologi kiadások 108,1 -- -- 101,5 101,5--101,5---- 101,5

BEVÉTELEK 108,1 -- -- 101,5 101,5--101,5---- 101,5 -- --

1 Működési költségvetés 108,1 -- -- 101,5 101,5--101,5---- 101,5

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 108,1 -- -- 101,5 101,5--101,5---- 101,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

05/09/01/00 Államfői Protokoll támogatása (340284) Új elem

Indoklás: A 2013. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az
előirányzaton, új elemként az előző évek maradványának felhasználása
miatt került be a fejezeti kezelésű előirányzatok közé, az Ámr.
szabályainak megfelelően.

05/09/02/00 Kormányfői Protokoll (247412) Új elem

Indoklás: A 2013. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az
előirányzaton, új elemként az előző évek maradványának felhasználása
miatt került be a fejezeti kezelésű előirányzatok közé, az Ámr.
szabályainak megfelelően.

05/22/03/00 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 
(275867)

Új elem

Indoklás: A 2013. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az
előirányzaton, új elemként az előző évek maradványának felhasználása
miatt került be a fejezeti kezelésű előirányzatok közé, az Ámr.
szabályainak megfelelően.

05/22/06/00 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar 
programok (331984)

Új elem

Indoklás: A 2013. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az
előirányzaton, új elemként az előző évek maradványának felhasználása
miatt került be a fejezeti kezelésű előirányzatok közé, az Ámr.
szabályainak megfelelően.

05/30/02/00 Schengeni követelményeknek való megfelelés 
(255378)

Új elem

Indoklás: A 2013. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az
előirányzaton, új elemként az előző évek maradványának felhasználása
miatt került be a fejezeti kezelésű előirányzatok közé, az Ámr.
szabályainak megfelelően.

05/35/00/00 Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia 
végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok 
(263967)

Új elem

Indoklás: A 2013. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az
előirányzaton, új elemként az előző évek maradványának felhasználása
miatt került be a fejezeti kezelésű előirányzatok közé, az Ámr.
szabályainak megfelelően.

05/39/00/00 A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés 
(270889)

Új elem

Indoklás: A 2013. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az
előirányzaton, új elemként az előző évek maradványának felhasználása
miatt került be a fejezeti kezelésű előirányzatok közé, az Ámr.
szabályainak megfelelően.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

05/48/00/00 Duna Stratégia hazai prioritási területei 
koordinátorainak működési költségei (330040)

Új elem

Indoklás: A 2013. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az
előirányzaton, új elemként az előző évek maradványának felhasználása
miatt került be a fejezeti kezelésű előirányzatok közé, az Ámr.
szabályainak megfelelően.

05/49/00/00 MPA EU kommunikáció (331095) Új elem

Indoklás: A 2013. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az
előirányzaton, új elemként az előző évek maradványának felhasználása
miatt került be a fejezeti kezelésű előirányzatok közé, az Ámr.
szabályainak megfelelően.

2686



0,0

2 400,0

2 400,0

0,0

0,0

2 400,0

A Városdekor Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján a vállalkozói díj 3 %-a szerződési 
biztosítékként a Külügyminisztérium részére átutalásra 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

10. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Külügyminisztérium központi igazgatása

bankszámlaszám: 10032000-01410608-20000002

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

ezer forintban

Letéti számla pénzforgalmának alakulása 2013. évben
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A TÉR Kivitelező Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés értelmében a vállalkozói díj  5%-a  jólteljesítési 
biztosítékként a Külügyminisztérium részére átutalásra 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

10. Egyéb letétek kiadásai

SZÖVEGES INDOKOLÁS:

Külképviseletek igazgatása

bankszámlaszám: 10023002-01397291-22000008
10004885-10008016-00138332

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

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

XVIII.  fejezet

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 12 6861

közigazgatási államtitkár 37 0963

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 72 6367

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 128 879167

I.  besorolási osztály összesen 5 808 7491 313

II.  besorolási osztály összesen 503 576241

III.  besorolási osztály összesen 9 1936

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 7 572 8151 738

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 10 7701

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

14 7233

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 24 31711

"A", "B" fizetési  osztály összesen 1 9441

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 5 3073

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 57 06119

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

6 0532

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 5522

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

192 482121

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 200 087125

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 7 829 9631 882

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 894

Nyitólétszám (fő) 1 044

Munkajogi nyitólétszám (fő) 89

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 175
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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

XVIII.  fejezet

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Külügyminisztérium központi igazgatása 1

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 12 6861

közigazgatási államtitkár 37 0963

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 72 6367

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

728 714101

I.  besorolási osztály összesen 2 053 887456

II.  besorolási osztály összesen 161 47774

III.  besorolási osztály összesen 2 0441

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 3 068 540643

 felsőfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

6 0532

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

6821

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

73 19741

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 79 93244

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 148 472687

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 651

Külképviseletek igazgatása 2

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

400 16566

I.  besorolási osztály összesen 3 754 862857

II.  besorolási osztály összesen 342 099167

III.  besorolási osztály összesen 7 1495

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 4 504 2751 095

 középfokú végzettségű,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

8701

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

117 32179

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 118 19180

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 622 4661 175

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 1 223

Nyitólétszám (fő) 1 044

Munkajogi nyitólétszám (fő) 89

Átlagos statisztikai állományi létszám 1 175

Magyar Külügyi Intézet 3

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 10 7701

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

14 7233

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 24 31711

"A", "B" fizetési  osztály összesen 1 9441

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 5 3073

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 57 06119

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1 9641
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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

XVIII.  fejezet

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 1 9641

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 59 02520

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 20

2691



 

2692



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX. Uniós Fejlesztések 
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 A FEJEZET BEMUTATÁSA 

 
A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását biztosító 
pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi programok 
forrásait tartalmazza. A fejezet felügyeletét 2013. december 31-éig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
elnöke látta el. A fejezet igazgatási szerve 2013. december 31-éig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a 
továbbiakban: NFÜ) volt, amely 2013. július 30-áig a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter, azt követően 
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányítása alatt működő központi hivatal volt. A Kormány 
475/2013. (XII.17.) Korm. rendelete az NFÜ-t 2014. január 1-jétől jogutóddal (beolvadással) 
megszüntette, általános jogutódként a Miniszterelnökséget jelölte meg.  
 

Az NFÜ-t a Kormány a 130/2006. (VI. 15.) rendelettel hozta létre a hosszú és középtávú fejlesztési és 
tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges 
tervek, operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges 
intézményrendszer kialakítására.  

 
Az NFÜ-t a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló134/2008. (V.14.) 
Korm. rendelet alapján 2010. V. 30-áig a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, ezt követően az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet szerint 2013. VI. 30-áig a nemzeti fejlesztési miniszter, 2013. VII.  
1-jétől 2013. XII. 31-éig a Miniszterelnökséget vezető államtitkár irányította. 

 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
Költségvetési tv.) rendelkezése értelmében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezet 
felügyeletét ellátó szerv vezetőjének tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, 
információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségét és jogát az NFÜ elnöke, a szabályozási jogait és 
kötelezettségeit 2013. VII. 30-áig a nemzeti fejlesztési miniszter, 2013. VII. 31-étől az NFÜ 
megszűnéséig a Miniszterelnökség gyakorolta. 

 

Az NFÜ keretein belül a Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága, a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatóság, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, a Regionális 
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, a Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító 
Hatóság, a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság, a Koordinációs Irányító Hatóság 
valamint a Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága folytatta tevékenységét. 

A Fejezet sajátosságai közé tartozik, hogy az uniós előirányzatok szabadon átcsoportosíthatóak a 
mindenkori finanszírozási szükségleteknek megfelelően a fejezet rendelkezésre álló forrásain belül. 
Ezen felül az előirányzatok teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, vagyis az 
előirányzatok az eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján 
túlléphetőek, amennyiben az Európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása 
érdekében, illetve ezen támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő, a költségvetési 
törvény átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetőségek kimerültek. 
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A XIX. FEJEZET ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK 
SZÖVEGES INDOKLÁSA 

Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2013. évi teljesítéséről 
 

A fejezeti kezelésű előirányzatok és azok változása: 

 

Az NFÜ a fejezeti kezelésű előirányzatok 2013. évi felhasználásáról egy összesített beszámolót 
készített, amelyet egyetlen főkönyvi kivonattal támasztott alá. 

 

A beszámoló alapján a fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 2013. évben 
 

millió forintban 

Fejezeti előirányzatok   Eredeti előirányzat  
 Módosított  
előirányzat   Teljesítés   

Kiadás  1 427 629,8 1 999 800,8 1 780 201,6 

Bevétel  1 278 046,2 1 618 408,8 1 463 433,3 

Támogatás  149 583,6 167 515,6 274 629,5 

2012. évi maradvány  213 876,4 206 432,3 

 
 

Fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2013. évben 

 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 
előirányzat 

2013. évi 
törvényi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 131 033,7 1 427 629,8 1 447 629,8 1 999 800,8 1 780 201,6 157,40 89,02 

Bevétel   977 734,9 1 278 046,2 1 278 046,2 1 618 408,8 1 463 433,3 149,70 90,42 

Támogatás   217 856,2 149 583,6 169 583,6 167 515,6 274 629,5 126,10 163,94 

Előirányzat-
maradvány 

  137 116,5 

 

  213 876,4 206 432,4 150,55 96,52 

 

2013. évben a teljesített kiadási előirányzat 57,4 %-kal, a bevételi előirányzat 49,7 %-kal, a támogatási 
előirányzat 26,1 %-kal haladta meg a 2012. évi teljesítést. A 2013. évi módosított előirányzathoz 
viszonyítva a kiadások 89,02 %-ra, a bevételek 90,42 %-ra a támogatások – a felülről nyitási szükséglet 
miatt -163,94 %-ra teljesültek. 

A 2013-ban az előző évi előirányzat-maradvány 96,52 %-ban lett felhasználva.  
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként I/2I. számú 

melléklet 

  

 millió 
forintban, 

egy 
tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény 
szerinti előirányzat 

  1 427 629,8 1 278 046,2 149 583,6 

Módosítások kedvezményezettenként       

 saját intézménynek 0,0 0,0 0,0 

  
 működésre 104,5 0,0 104,5 

  
 meghatározott feladatra 2 529,2 2 529,2 0,0 

  
 tovább finanszírozásra 0,0 0,0 0,0 

 más fejezet intézményének 0,0 0,0 0,0 

  
 működésre 0,0 0,0 0,0 

  
 meghatározott feladatra 0,0 0,0 0,0 

  
 tovább finanszírozásra 0,0 0,0 0,0 

 más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

   Saját fejezet fejezeti 
kezelésű előirányzatának 

0,0 0,0 0,0 

   Átcsoportosítás kérelem 
alapján 

-106,2 0,0 -106,2 

   Többletbevétel 
előirányzatosítása 

337 833,3 337 833,3 0,0 

   Maradvány 
előirányzatosítás 

213 876,4 213 876,4 0,0 

   Átvett pénzeszközök 
előirányzatosítása 

0,0 0,0 0,0 

   Átvett maradvány 
előirányzatosítása 

0,0 0,0 0,0 

   Más fejezet(ek)től átvett 
előirányzatok 

20 000,0 0,0 20 000,0 

 Zárolás 1259/2013 
(V.13.) Korm.határozat 

-1 500,0 0,0 -1 500,0 

 
    

0,0 0,0 0,0 

 
  

Más fejezet(ek)nek átadott 
előirányzatok 

-566,2 0,0 -566,2 

2013. évi módosított előirányzat 1 999 800,8 1 832 285,1 167 515,7 

 
 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 
2013. CXLIV. törvény 11. §-a értelmében a XIX. Uniós fejlesztések fejezet szakmai fejezeti kezelésű 
előirányzatai közül az EU Önerő Alap kiadási és támogatási előirányzata 20 000 M Ft-tal 
növekedett. 
A központi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében előírt intézkedések a XIX. UF 
költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül csak a szakmai fejezeti kezelésű 
előirányzatokat érintették, mivel az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok a Korm. 
határozatok értelmében mentesülnek a zárolás alól. A 1259/2013. (V.13.) Kormányhatározat 2013. 
évre a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokon 1.500,- M Ft összegű zárolást rendelt el. 
Az NFÜ az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás törvényi soron  
37 M Ft összegben, a Közreműködői intézményrendszer támogatása előirányzaton 100 M Ft 
összegben, A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása törvényi soron 100 M Ft összegben, az Európai 
uniós programokhoz kapcsolódó tartalék fejezeti előirányzaton 1 263 M Ft értékben zárolta a 
költségvetési támogatást. 
Az NGM/28.399/3/2013. iktató számú levelével a nemzetgazdasági miniszter jóváhagyta a fejezet 
kérését, miszerint 37 M forint zárolása az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 
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segítségnyújtás törvényi sor helyett az Európai uniós programokkal kapcsolatos tartalék soron 
történjen. A módosítást a lekötetlen maradványok más fejezetekhez történő továbbutalása során 
felmerült jelentős összegű tranzakciós illeték miatt kérte a fejezet. 
Összességében a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokon a költségvetési egyensúlyt javító 
intézkedések eredményeként 2013. évben a költségvetési támogatás 1 500,- M Ft-tal csökkent. 
 
A 1154/2013. (III.25.) Kormányhatározat alapján a XIX. Uniós fejlesztések fejezet szakmai fejezeti 
kezelésű előirányzatok Közreműködői intézményrendszer támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról 
az NFÜ 140 M Ft-ot a XI. Miniszterelnökség fejezetnek, 39,2 M Ft-ot a XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezetnek adott át. 
A 1639/2013. (IX.11.) Kormányhatározat alapján az Európai uniós tartalék terhére 387 M Ft támogatási 
előirányzata átcsoportosításra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatok, 
Közlekedési ágazati programok, a Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló 
útépítési projektek előirányzatokra. 
 

A fejezet 2013-ban irányítószervi hatáskörben a XIX. Uniós fejlesztések fejezet EU támogatások 
felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzatról az NFÜ részére az alábbi 
támogatási előirányzatokat adta át: 

- személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok és szochoz. ei.: 843 ezer forint, 
- dologi kiadási előirányzat: 895 ezer forint. 

 

A fejezet 2012. évi előirányzat maradványának felhasználása 
 
A fejezet 2012. évi előirányzat maradvány 228 308 325 ezer forint volt, melyből az 1091 szektor 
(fejezeti kezelésű előirányzatok) kötelezettségvállalással terhelt maradványa 187 748 924 ezer Ft-ot, az 
1051 szektor (Intézmény) kötelezettségvállalással terhelt maradványa 14 431 935 ezer Ft-ot jelentett. 
Az Intézmény önrevíziós felajánlással 53 788 ezer Ft-ot átutalt az NGM-nek. A kötelezettségvállalással 
nem terhelt összeg 30 732 904 ezer Ft volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
átcsoportosítása az alábbi jogszabályi előírások szerint valósult meg: 
 

• 1427/2013. (VII.10.) Korm. határozat alapján a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
részére 193 900 ezer Ft, a XIV. Belügyminisztérium részére 226.900 ezer Ft, a XI. 
Miniszterelnökség részére 10.000 ezer FT, a XIII. Honvédelmi Minisztérium részére 10.000. 
ezer Ft, a VI. Bíróságok részére 206.000 ezer Ft, a VIII. Ügyészség fejezet részére 158.700 
ezer Ft.; 

• 1873/2013. (XI.25.) Korm. határozat alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma részére 
18 643 000 ezer Ft, a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére 779.88 ezer Ft, a 
KÖZOP EFK-ra 4 605 438 ezer Ft, az előző évi költségvetési maradványszámlára 53 786 376 
Ft; 

• 1965/2013. (XII.17.) Korm. határozat alapján a XIV. Belügyminisztérium részére 1 958 282 ezer 
Ft, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére 3 525 000 ezer Ft, a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részére 165 184 ezer Ft, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal részére 250 700 ezer Ft.  
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Nemzeti Fejlesztési Terv 
 
Az NFT I. célkitűzései öt operatív program előirányzatain keresztül kerültek megjelenítésre a 
költségvetésben, mely a 2004-2006-os kötelezettségvállalási időszakot fedi le, a pályázatok, projektek 
záró-kifizetései azonban még a 2010-es költségvetési évet is érintették. 
 

2004-2006 között 1 995 M EUR strukturális alapokból származó közösségi támogatás állt 
Magyarország rendelkezésére, amelyeket hazai költségvetési források egészítettek ki.  

NFT I. 2013 végéig 

Beérkezett Pályázatok (db) 42 863 

Igényelt  
Támogatás (Mrd Ft) 1 614,69 

Támogatott Projektek (db) 19 294 

Megítélt  
Támogatás (Mrd Ft) 722,34 

Leszerződött Projektek (db) 19 207 

Leszerződött  
Összeg (Mrd Ft) 718,63 

Kifizetett támogatás (Mrd Ft) 689,91 

Forrás: EMIR Aktuális statisztika. A Ft adatok az uniós és a hazai (nemzeti) központi költségvetési forrásokat 
együttesen tartalmazzák 

Az NFT I. végrehajtásában 2013. december 31-ig elért pénzügyi eredmények az alábbiakban 
foglalhatóak össze: 

• A kifizetett támogatás az év végére megközelítette a 690 Mrd Ft-ot, ami a hároméves keret több 
mint 102%-a.  

• Az NFT I. programjainak zárási folyamata 2010-ben elkezdődött, minden OP esetében a zárási 
dokumentáció az Európai Bizottságnak benyújtásra került. 2013 végéig a programokat lezárták, az 
Európai Bizottság a hazai költségvetés által a programok kiadásaira megelőlegezett 5 %-ra jutó 
uniós forrást is átutalta.  

 

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
 
Magyarország a 2007-2013-as pénzügyi időszakra a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (a 
továbbiakban: NSRK) keretében 15 operatív programot (a továbbiakban: OP) nyújtott be az Európai 
Bizottság részére. 2013-ban tovább nőtt a támogatott és leszerződött támogatás állománya. Emellett a 
projektek végrehajtásának köszönhetően dinamikusan növekedett a kifizetések üteme az év során.  

NSRK 2007-2012 között 2013-ban 

Beérkezett pályázatok (db) 108 194 16 717 

Igényelt támogatás (Mrd Ft) 12 937,98 2 185,25 

Támogatott projektek (db) 52 852 11 662 

Megítélt támogatás (Mrd Ft) 7 002,26 2 063,54 

Leszerződött projektek (db) 49 060 12 283 

Leszerződött összeg (Mrd Ft) 6 402,04 2 075,17 

Kifizetett támogatás (Mrd Ft) 3 321,12 1 701,96 

 Forrás: EMIR NSRK Státuszriportok. A Ft adatok az uniós és a hazai (nemzeti) központi költségvetési 
forrásokat együttesen tartalmazzák 
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2013. során közel 17 ezer pályázat érkezett be, emellett több mint 11 ezer esetben született támogató 
döntés, illetve több mint 12 ezer szerződés lépett hatályba. 2013 végére az NSRK-ban megítélt 
támogatások összege meghaladta a 9 000 Mrd Ft-ot, míg a leszerződött támogatások összege a 8 400 
Mrd Ft-ot. A kifizetett előleg és számlaalapú támogatás értéke 2013 végére meghaladta az 5 000 Mrd 
Ft-ot.  
Az NFT I-től eltérően az NSRK-ban visszatérítendő támogatási lehetőséget biztosító konstrukciók is 
helyet kaptak (mikro- és kkv-hitel , kombinált mikrohitel és forgóeszközhitel jellegű pénzügyi eszközök, 
valamint portfolió garancia termékek, ill. kockázati tőke programok). A végső kedvezményezettel kötött 
ügyletek száma megközelítette a 17 ezret, a végső kedvezményezetthez kihelyezett összeg pedig 
meghaladta a 165 Mrd Ft-ot 2013 végére. 

 

2013-as forrásvesztési helyzet és megtett intézkedések 
 

A 2013-as N+3/2 cél nagyságrendileg magasabb volt az előző évieknél, emiatt 2013-ban az ágazati 
operatív programoknak jelentősen több forrás kifizetését kellett teljesíteniük. 2013-ban forrásvesztési 
veszéllyel leginkább a KEOP, KÖZOP, TIOP és TÁMOP volt érintve. A forrásvesztés elkerülése 
érdekében számos intézkedés került bevezetésre az egyes programokban és az intézkedéseknek 
köszönhetően 2013-ban NSRK szinten több, mint 555 Mrd Ft-tal csökkent a forrásvesztés veszélye. 
Ennek a legnagyobb részét a nagyprojekt intézkedések tette ki 486 Mrd Ft összegben. Az ESZA 
programokban az EU jogszabály alapján nincsen nagyprojekt, így a TÁMOP-ban nem tudtunk élni ezzel 
a lehetőséggel. A forrásvesztés elkerülését célzó eszközök a nagyprojekten túl a következők voltak: 
state-aid előleg, teljes költségre történő átállás és a társfinanszírozási ráta módosítása, vis major és a 
jogi adminisztratív akadályozók. 

 
KEOP KA és ERFA-nál 138 Mrd és 13 Mrd, KÖZOP KA és ERFA-nál 199 Mrd és 133 Mrd, TIOP-nál 35 
Mrd, TÁMOP konv és KMR-nél 35 Mrd és 2 Mrd Ftt-al csökkent a 2013-as forrásvesztési kockázat. 
 
A megtett intézkedéseknek és az utolsó hónapok magas kifizetéseinek köszönhetően 2013 végére 
jelentősen sikerült leszorítani a forrásvesztés összegét NSRK szinten. Az ágazati programok közül a 
TÁMOP-on kívül a többi program elérte a 2013-as N+3/2-es célkitűzést. A regionális programok már 
jóval az év vége előtt teljesítették a 2013-as célkitűzéseket. A nagyarányú forrásvesztés elkerüléséhez 
jelentősen hozzájárultak a megtett intézkedések és az utolsó 4 hónap kiemelkedően magas kifizetései.  

 
  

  

  

Operatív programok helyzete ERFA-KA-ESZA (EU + Hazai rész - Mrd Ft) 

Összesen 

KEOP KA 
KEOP 
ERFA 

KÖZOP 
KA 

KÖZOP 
ERFA 

TIOP TÁMOP 
konv 

TÁMOP 
kmr 

In
té

zk
ed

és
ek

 

Nagyprojektek 119,2 - 199,0 132,9 35,0 
 

486,1 

State-aid előleg 0,4 3,1 - 12,6 1,6 17,7 

Teljes-költség 
átállás és 

társfinanszírozá
s módosítás 

9,1 8,1 - 22,0 0,7 40,0 

Vis major 8,0 2,1 - 10,1 

Jogi 
adminisztratív 
akadályozók 

(art. 95) 

1,1 - 1,1 

Intézkedések 
összesen 137,8 13,3 199,0 132,9 35,0 34,6 2,4 555,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

I/2G. 
számú 

melléklet 
19/02 Nemzeti Stratégiai Referencia 
Keret  

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   1 070 551,9 1 354 450,5 0,0 1 816 843,8 1 659 046,0 155,0 91,3 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   928 090,6 1 232 282,3 0,0 1 559 971,3 1 431 003,3 154,2 91,7 

Támogatás   151 737,6 122 168,2 0,0 130 083,4 237 197,2 156,3 182,3 

Előirányzat-
maradvány 

  117 512,1 - 0,0 126 789,1 126 789,1 107,9 100,0 

 

Kohéziós alapból finanszírozott projektek 
 

A 2000-2006 közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának irányítására kijelölt szervezet 2007. január 1-jétől a Környezetvédelmi Programok 
Irányító Hatósága (a továbbiakban: KEOP Irányító Hatóság), mely feladatait 2011. július 1-től az 
Energia központ Nkft. vette át a 86 /2011 (V.31.) Korm. rendelet alapján. 

A KEOP Irányító Hatóság a Kohéziós Alap keretstratégia megvalósításához, a közlekedési és a 
környezetvédelmi projektekhez, egy-egy Közreműködő Szervezetet vont be. A Közreműködő 
Szervezetek feladata, hogy a Kohéziós Alapból megvalósuló projektek előkészítését, pályáztatását és 
lebonyolítását, módosítását, zárását a projekt teljes életciklusára kiterjedően menedzseljék. A 
környezetvédelmi programoknál a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (majd az Energia központ 
Nkft.), a közlekedési szektorban a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. került kijelölésre.  

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló, 1 500 M EUR támogatással 
rendelkező, 25 db környezetvédelmi projektből 15 db projektnek, uniós forrásra  vonatkozó 
elszámolhatósági határideje 2010. december 31. napjával zárult. Az uniós forrásvesztés elkerülése 
érdekében a Kedvezményezett az egyes környezetvédelmi-, közlekedési projektnél hosszabbítási 
kérelmet nyújtott be az Európai Bizottság részére, mely kitolta a beruházások zárását. A projektekre a 
módosított határidőkön túl uniós forrást nem lehet kifizetni. Bármilyen késés esetén a fennmaradó 
összeg a magyar költségvetést terheli majd. A záró jelentések jóváhagyása a Bizottság részéről teszi 
lehetővé az uniós finanszírozás utolsó 20%-ának utalását a költségvetés 42-es fejezetébe a 2011-2015. 
évek között.  

2013-ban a Kohéziós Alap projektjei közül négy környezetvédelmi beruházás esetében (Hajdú-Bihar  
hulladékgazdálkodás, Szolnok hulladékgazdálkodás, Veszprém szennyvízkezelés, Üröm-Csókavár 
kármentesítés) és a technikai segítségnyújtás esetében utalta át az Európai Bizottság a 20%-os végső 
kifizetést 11.559.774 EUR összegben. 
 

A kedvezményezettek részéről az önerő, a költségvetés részéről pedig az uniós finanszírozás 
megelőlegezése, valamint a hazai társfinanszírozás ütemezett biztosítása kulcsfontosságú a KA 2000-
2006-os időszak lezárásához. A projektek megvalósítása 2003 óta folyamatos.  

 

A 15 db projektnél minden végső költségnyilatkozat elkészült. 2011. június 30-ig a záró 
dokumentációkat az Európai Bizottság részére az NFÜ megküldte. (2012. 04. 23-ig  8 db zárójelentés 
került megküldésre.) 

 
5 db környezetvédelmi projekt 2011.12.31-ei határidejű, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 2012. 
12. 31-én zárt. 
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4 projekt 2008-2009-ben zárt, ezeknél a projekteknél az utolsó 20 % uniós forrás is átutalásra került. 

 
1 db közlekedési projekt esetében a befejezési határidő 2012.06.30-ra módosult. A többi 8 közlekedési 
beruházási, illetve 3 technikai segítségnyújtás projekt lezárult vagy zárása folyamatban van.  

 
A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alapból támogatott 
projektek 2013. december 31-ig: 

- a kiviteli szerződéssel való lekötés mind a közlekedési, mind a környezetvédelmi projekteknél a 
várható összköltség EU támogatási részének 100 %-át, érte el; 

- a közlekedési szektorban a KA támogatási keret 96%-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 
95%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére; 

- A kifizetett támogatásoknak az Európai Bizottság felé való elszámolása eredményeképpen 
2013.12.31-ig összesen 1100 M EUR támogatás átutalására került sor. 2012-ben és 2013-ban 
a környezetvédelmi szektorban további 11 539 044 EUR támogatás került átutalásra a magyar 
költségvetés részére. A közlekedési szektorban 2012-ben és 2013-ban nem történt átutalás. 

 

2012. és 2013. évben a projektek zárásához kapcsolódó tevékenységek zajlottak. 
 

Egyéb strukturális programok 
 

INTERREG programok 
Az Európai Unió által finanszírozott Strukturális Alapok terhére megvalósuló, 2005. évben indult 
INTERREG programok átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a határtérség lakosait, 
közösségeit és gazdasági szereplőit és ezzel támogassa a határterületek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és kulturális fejlesztését, valamint csökkentse a regionális egyenlőtlenségeket a határon 
átnyúló együttműködés által. 

Az pályázati felhívások során: 

- Magyar oldalon összesen beérkezett 1675 határ menti és 179 transznacionális/interregionális 
pályázatban a 2004-2006 között rendelkezésre álló források 4-szeresének megfelelő támogatásra 
pályáztak. 

- Támogatási szerződést összesen 388 határ menti és 65 transznacionális/interregionális projekttel 
kötöttünk. 

- Az összes program rendelkezésére álló magyar forrás keretéből (19,1 Mrd Ft) a kerettúlvállalásnak 
köszönhetően 20,3 Mrd Ft került leszerződésre, amely az eredeti keret 106%-a. 

2013. évben az INTERREG programokra teljesített kiadás 195,1 M forint volt, amely maradvány 
befizetésből és szabálytalanság visszafizetések EU-s részének kifizetéséből adódott. 
 

EQUAL Közösségi Kezdeményezés programok 
A magyar EQUAL program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos 
helyzetű emberek − az etnikai vagy nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral 
kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó 
munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni nem tudók − képzését, munkához jutását, 
foglalkoztatását segítik elő.  

2013. évben a 268,6 M Ft-os kiadást az adott évben befolyt bevételből, az EU költségvetés, a lekötetlen 
maradvány befizetése és más fejezeti kezelésű előirányzat javára teljesítette. 

 

Határon Átnyúló Együttműködési Programok 

Magyarországi részvétellel 7 határ menti (6 kétoldalú és 1 négyoldalú), 2 transznacionális (közép- és 
délkelet-európai) és 4 interregionális (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program került 
kidolgozásra. A programok uniós forrását az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Unió külső 
határain az IPA (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Horvátország és Szerbia vonatkozásában), 
valamint az ENPI (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. 
A határ menti együttműködési programokban – a 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú 
szomszédsági programjaitól eltérően – részt vevő két ország határ menti megyéi működnek együtt a 
határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében.  
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A pénzügyi források túlnyomó többsége a határ menti programokra jut, melyekben a beavatkozás fő 
területei: helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok; város és vidékfejlesztés; turizmus; emberi 
erőforrás fejlesztés; K+F; kultúra; egészségügy; oktatás; környezetvédelem; megújuló energia; 
közlekedési, információs és vízügyi együttműködés; jogi és közigazgatási együttműködés. 

 
2013. évben a 36.112,3 M Ft-os kiadás – a maradvány előirányzatosítást és előirányzat 
átcsoportosítást követően – hazai és egyéb nemzetközi szervezetekhez kapcsolódott. 

Az EGT és Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 
Az EGT tagállamok által finanszírozott EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvégia által ezen felül 
finanszírozott Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009-es időszakának utolsó pályázati 
kiírására 2007-ben került sor (kétfordulós pályázati rendszerben). A brüsszeli végső döntés a 
beérkezett pályázatokról 2009 áprilisában született meg, ezáltal a Magyarország számára 
rendelkezésre álló mintegy 129 M EUR nettó támogatásból 126 M EUR került lekötésre. A projektszintű 
végrehajtás 2011. április 30-án (2 db hosszabbított projekt esetében 2012. április 30-án) véget ért, 
jelenleg a program a fenntartási időszakban van.  

Az Európai Unió és a donor országok között 2010 júliusában zárultak le a tárgyalások a Norvég és az 
EGT Finanszírozási Mechanizmusok következő időszakára (2009-2014) vonatkozó allokációról. Ennek 
alapján Magyarország a Norvég Alapból 83,20 M EUR-ra, az EGT Alapból pedig 70,10 M EUR-ra 
számíthat a következő programozási időszakban, melyhez Magyarországnak főszabályként 15% hazai 
társfinanszírozást kell hozzárendelnie. A donorok és Magyarország között 2010 novemberében 
kezdődtek meg a tárgyalások a források felhasználására vonatkozóan, és 2011 folyamán lezárultak. A 
donor elvárások alapján az eddigi projekt szemléletet felváltotta a program szemlélet, amely jelentős 
szervezeti változtatásokat igényelt a kedvezményezett országban. A legnagyobb horderejű változás 
következtében az egyes programterületek végrehajtásáért ún. Program Operátorok felelősek. További 
jelentős változás, hogy a társadalmi és a gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésén kívül a kétoldalú 
kapcsolatok fejlesztése is átfogó célként jelenik meg, amelyre meghatározott forrásokat is kell 
biztosítani (kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja: a teljes allokáció 0,5%-a; kétoldalú kapcsolatok 
program szintű alapja: az adott programterület teljes elszámolható költségének 1,5%-a). 

  

Svájci Hozzájárulás  
A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 2012. június 13-ig, a kötelezettségvállalási 
határidő lejártáig a programban rendelkezésre álló teljes keretet sikerült lekötni. Az egyes prioritási 
területek esetében 2012 év végéig a svájci és a magyar fél között valamennyi Projekt Megállapodás, 
illetve a Közreműködő Szervezet és a Projekt Végrehajtó közötti, illetve pályázati alapok esetében a 
Közreműködő Szervezet és a Támogatásközvetítő Szervezet közötti valamennyi Végrehajtási 
Megállapodás aláírásra került. A lekötött összegeket és a szerződéseket az alábbi táblázat mutatja: 
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Prioritási terület Projektek száma 
Lekötött svájci támogatás összege 

(millió CHF) 

Regionális fejlesztési kezdeményezések 

(1. prioritási terület) 
2 7,382 

Természeti katasztrófák megelőzése 

(2. prioritási terület) – első kiírás 
2 

6,779 
Természeti katasztrófák megelőzése 

(2. prioritási terület) – második kiírás 
4 

Alapinfrastruktúra fejlesztés 

(3. prioritási terület) 
6 35,738 

Biodiverzitás és környezetvédelem 

(4. prioritási terület) 
6 8,170 

Kockázati tőke alap 

(5. prioritási terület) 

2013 folyamán az alap és társbefektetői összesen 
mintegy 535,726 millió forint értékben (svájci 
támogatás) kötöttek befektetési szerződést kis- és 
középvállalkozásokkal. 

1 15,216 

Turizmus 

(6. prioritási terület) 
2 2,149 

K+F együttműködési témák 

(7/2 prioritási terület) 
6 5,784 

Egészségügy 

(8. prioritási terület) 
1 13,000 

Biztonság 

(9. prioritási terület) 
3 11,996 

Civil Pályázati és Ösztöndíj Alap 

(2013. év végéig összesen 55 kisprojekt került 
jóváhagyásra, 742’375’052 Ft összértékben, ami a 
tovább pályáztatandó összeg kb. 57 %-a.) 

11 6,000 

Testvértelepülés és Partnerség Pályázati Alap 

(2013. év végéig összesen 47 kisprojekt került 
jóváhagyásra, 800’467’133 Ft összértékben, ami a 
tovább pályáztatandó összeg kb. 98 %-a.) 

11 4,000 

Technikai Segítségnyújtás 1 2,260 

Összesen: 118,474 

 

A Programból 2013. évben -4 457,6 milliárd Ft2 kifizetése valósult meg. 

 

ELŐIRÁNYZATONKÉNTI SZÖVEGES INDOKOLÁS 

1. cím Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  

1.1. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogállása, szervezete és alapvető feladatai 

Az NFÜ-t a 130/2006. (VI.15.) Kormányrendelet hozta létre. Tevékenységét 2006. július 1-je óta – a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI.15.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján – 
a Nemzeti Fejlesztési Hivatal általános jogutódjaként végezte. 

                                          
1 Támogatásközvetítő Szervezettel kötött megállapodás száma 
2 Az összeg tartalmazza az előleget, illetve a központi költségvetési forrásból biztosított önerőt is. 
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Az NFÜ-t, mint költségvetési szervet a Magyar Köztársaság Kormánya alapította 2006. július 1-jei 
dátummal. 
 
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2013. (VII.15.) Korm. rendelet alapján a 
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap alapkezelési feladata 2013. augusztus 1-től az NFÜ-től a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került. 
 
A miniszterelnök az NFÜ irányítását 2013. július 31-jétől 2013. december 31-éig a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár útján látta el. 
 
Az NFÜ önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, központi 
költségvetési szerv volt. 
 
Az NFÜ jogszabályban meghatározott alapfeladata: 
 
Az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges hosszú és középtávú 
fejlesztési tervek, operatív programok tervezésének, programozásának és megvalósításának 
koordinációja. A Kormány által meghatározott körben az Európai Unió pénzügyi támogatásainak 
felhasználásához szükséges feladatok ellátása, és az uniós pénzügyi támogatások felhasználásával 
kapcsolatban az intézményrendszer működésének koordinálása, valamint az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) 
Korm. rendelet 85. § b) pontjában meghatározott feladathoz kapcsolódó rendszerek fejlesztési, 
működtetési és adminisztrációs tevékenységeinek ellátása, teljesítményalapú finanszírozás biztosítása 
a közreműködő szervezet szolgáltatásaiért és fejlesztési tevékenység végzése. 
 
Vállalkozói tevékenységet az NFÜ nem végezhet, de alanya az általános forgalmi adónak. 
 
Az NFÜ-nél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 
 

• közszolgálati tisztviselők jogállására a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX, 
törvény; 

• munkavállalók jogállására a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 
Az NFÜ személyi kiadásainak számfejtése a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer (KIR) 
segítségével történt, melyet az NFÜ Intézményi Gazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: IGF) 
Illetmény-számfejtési Osztálya végzett. A központosított illetményszámfejtés saját hatáskörben, helyben 
történő elvégzését biztosító kincstári elnöki engedély 2013. december 31-ig meghosszabbításra került, 
az üzemeltetést a Magyar Államkincstár végezte. 
Az NFÜ-nél a személyi kiadásokhoz tartozó járulékok – NAV részére történő – befizetése nettó 
finanszírozás keretében történt. 
 
Az NFÜ informatikai hálózatának üzemeltetését 2013. évben a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 
Zrt. végezte a „a Központosított és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról” szóló 309/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet alapján. 
 
Az NFÜ megszüntetése 
 
A Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 
475/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az NFÜ-t 2014. január 1-től 
jogutódlással (beolvadással) megszüntette.  
Az NFÜ megszüntetésével kapcsolatosan a ME/JHSZ/J/406/2013. iktatószámú Megszüntető Okirat 
2013. december 17-én, a B300-Törlési Kérelem 2013. december 19-én a Magyar Államkincstár részére 
benyújtásra került. 
A Magyar Államkincstár a 88/TNY-4793-2/2013-598327 iktatószámú Határozata alapján az NFÜ-t a 
törzskönyvi nyilvántartásból törölte. 
Az NFÜ intézményi forint alapú célelszámolási számláit 2013. december 31-vel megszüntette, továbbá 
még december hónapban kezdeményezte az értékpapír számla, a kártyafedezeti és az előirányzat-
felhasználási keretszámla megszüntetését az OTP és a Kincstár felé. 
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1.2. Az NFÜ Intézményi Gazdálkodási Főosztály 2013. évi szakmai tevékenységének és 
működésének összefoglalása, bemutatása 

Az IGF a Gazdasági Elnökhelyettes, 2013. augusztus 16-tól pedig a Jogi és Gazdasági Elnökhelyettes 
irányítása alatt működő önálló főosztály volt. A főosztály látta el az NFÜ gazdálkodásával, 
működtetésével, az intézményi költségvetés tervezésével, végrehajtásával, beszámolásával 
kapcsolatos feladatokat valamint az iratkezelés központi feladatait. Gondoskodott az intézményi 
költségvetés teljes körű pénzügyi és számviteli adminisztrációjáról, az NFÜ dolgozóinak 
feladatellátáshoz szükséges infrastrukturális, dologi feltételek biztosításáról (ide nem értve az 
informatikai tárgyú beszerzéseket, melyek teljes körűen az Informatikai és Tájékoztatási Főosztály 
kompetenciája volt) valamint elvégezte az intézmény központi iktatási, irattározási és irat-nyilvántartási 
feladatait.  
 
Az IGF volt felelős a minősített adat kezeléséhez és védelméhez szükséges személyi, fizikai és 
adminisztratív feltételek teljesüléséért, valamint az arra vonatkozó szabályok alkalmazásáért. Felelős 
volt továbbá a fejlesztési források kapcsán tett közérdekű bejelentések kivizsgálásáért, melynek során a 
bejelentéssel kapcsolatos adat- és információszolgáltatás érdekében kapcsolatot tartott az NFÜ érintett 
szervezeti egységeivel. 
 
Adatot szolgáltatott jogszabályokban és belső utasításokban meghatározottak alapján. Kezelte a VOP 
Kapacitás projekttel kapcsolatos minden adminisztrációt, adatszolgáltatást. Elkészítette a projekttel 
kapcsolatos előrehaladási jelentéseket és közreműködött a projekttel összefüggő ellenőrzésekben. 
 
Az IGF a költségvetési keretek figyelembevételével ellátta az illetmény-számfejtési feladatokat, vezette 
az e tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokat. 
Kezelte a Twinning és az EGT Norvég programokkal, illetve más fejezettől vagy valamely Alaptól 
kapott, illetőleg átvett támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat. 
 
A fent felsorolt feladatokon túl az IGF más támogató funkciót ellátó szervezeti egységekkel szorosan 
együttműködve látta el napi feladatait. (Fejezeti Főosztály, Pénzügyi Lebonyolítási Főosztály, 
Informatikai és Tájékoztatási Főosztály, Humánerőforrás Főosztály, Jogi Főosztály, Innovációs 
Főosztály) 
 
 

1.3. Informatikai és Tájékoztatási Főosztály (továbbiakban: ITF) által 2013. évben elvégzett 
tevékenységek 

Az ITF az informatikai biztonsági intézkedései, az Informatikai Biztonsági Felelős (IBF) és Adatvédelmi 
Felelős (AVF) tevékenységek eredményeként javultak a szerződések biztonsági követelményei. 
Megtörtént a releváns hatályos szabályzatok és az informatikai biztonsági alapdokumentumok 
felülvizsgálata. Frissítésre került az adatvagyonleltár. Az éves vizsgálati terv végrehajtása során közel 
100 hivatalosan átadott javaslat, intézkedés tervezet vagy szakvélemény került kiadásra 2013-ban. 
 
Az ITF külsős szerződéses partnerei segítségével a minőségbiztosítás keretein belül az NFÜ összes 
szolgáltatási területének folyamatos felügyeletével támogatta az intézményrendszer munkáját. 
 
Az NFÜ Informatikai Stratégiájának megfelelően az NFÜ számítógépparkjának fejlesztése az elmúlt 
évben folyamatos volt, mely során az elavult számítógépek új, korszerűbb gépekre történő cseréje 
valósult meg. 2013. évben 72 db asztali számítógép, 51 db laptop és 6 db iPad beszerzése történt meg, 
mellyel az NFÜ munkatársainak mobil eszközökkel való ellátottsági aránya került javításra. Az ITF 
2013. évben az NFÜ munkaállomásain folytatta a Windows 7 operációs rendszerre és az Office 2007 
programcsomagra történő átállást, melynek eredményeként a géppark több mint 99%-a már az új 
környezetet biztosítja a felhasználóknak. 
 
Az ITF biztosította az NFÜ által használt alkalmazások, elektronikus folyamattámogató, nyilvántartó, 
pénzügyi és iratkezelő rendszerek üzemeltetését (pl. Workflow, Morpheus, Forrás SQL, ELO, KAP) 
valamint az irodai munkát támogató szoftverek (Microsoft licencek) beszerzését. 
 

2706



 

 

A KAP, ELO, MSTR valamint BIR rendszerekhez új szerverpark került beszerzésre. Mely rendszerek 
fokozatosan kerültek áthelyezésre a régi eszközökről. 
 
Az NFÜ új nagy tárgyalói, valamint a Kéthly Anna téren lévő nagy tárgyaló, egységes informatikai 
felszereltséggel lett ellátva. Így biztosítva a megfelelő prezentációs lehetőségeket és az internet elérést. 
A Wesselényi utcai épület földszintjén, 3. és 5. emeletén is biztosításra került a WIFI elérése a 
vendégek számára. 
 

1.4. KOR IH Szakmai Képzési Osztály által 2013. évben elvégzett tevékenységek  

A Szakmai Képzési Osztály 2013. évi kiemelt feladata az EU kohéziós politikájának lebonyolításában 
résztvevő magyar intézményrendszer magas színvonalú működését ellátó képzett, motivált humán 
erőforrás fenntartható módon való biztosítása volt annak érdekében, hogy az NSRK forrásainak 
felhasználása szabályszerű, eredményes és hatékony legyen. Tekintettel az időponttól eredő 
sajátosságokra (2007-2013-as programozási időszak zárása, illetve felkészülés a 2014-2020-as 
ciklusra), a megvalósításra került Képzési Terv kialakításánál is ezek a szempontok kerültek 
középpontba. A képzések tervezésekor egyben a Közreműködő Szervezetek által jelzett különleges 
igények is figyelembe vételre kerültek. 
 
2013-ban az NFÜ és a Közreműködő Szervezetek munkatársai számára 30 belső szakmai képzést 
tartott, melyen a résztvevők száma 1166 fő volt. Valamennyi képzésre meghívásra kerültek továbbá a 
Miniszterelnökség, az Igazoló és Ellenőrző Hatóságok munkatársai is. 
 
A szakmai képzéseken túl 3 alkalommal megtartásra került a 3 napos, „Bevezetés a Strukturális Alapok 
rendszerébe” című, vizsgával záródó standard alapképzés, melynek célja az uniós szabályozás 
logikájának és az operatív programok megvalósulását alapvetően meghatározó tényezők 
megismertetése volt. A képzési modulokon az NFÜ és a KSz-ek 66 munkatársa vett részt.  
 
A Szakmai Képzési Osztály a tavalyi év folyamán közel 90 munkatárs számára biztosította a külső, 
belföldi szakmai konferenciákon, szakirányú továbbképzéseken való részvételt, illetve 22 főnek a 
külföldi továbbképzésen való részvételt. 
 

Képzés típusa 
Képzésen 
résztvevők 
száma (fő) 

NFÜ-s munkatársak, ellenőrző szervek, közbeszerzési szakértő által tartott szakmai képzések 
NFÜ munkatársak számára 1 232 

Külső szolgáltató által általános, munkakörhöz kötött szakma specifikus hazai képzések, 
workshop-ok, konferenciák NFÜ munkatársak számára 65 

Külső szolgáltató által általános, munkakörhöz kötött szakma specifikus külföldi képzések, 
workshop-ok, konferenciák NFÜ munkatársak számára 22 

Összesen: 1 319 

 
A 2013. évben kötött tanulmányi szerződések számát az alábbi táblázat szemlélteti:  
 

Tanulmányi szerződés típusa 
Tanulmányi 
szerződések 
száma (db) 

Iskolarendszerű képzésre irányuló tanulmányi szerződés 25 

Külföldi képzésre irányuló tanulmányi szerződés 0 

Összesen:  25 
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1.5. Innovációs Főosztály által 2013. évben elvégzett tevékenységek 

Az NFÜ a „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről” szóló 2012. évi CCIV. törvény 
értelmében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos kiadásokra, 
alapkezelői díjként 2013. évben 1 851 300 ezer Ft támogatásértékű működési és felhalmozási 
bevételben részesült. 
 
Az alapkezelői díj felhasználása során az NFÜ az Innovációs Főosztállyal szoros munkakapcsolatot 
épített ki. 
 
Az Innovációs Főosztály 2013. évben az alapkezelői díj felhasználása révén az alábbi feladatokat látta 
el: 

• Pályázatok kezelésére a MAG Zrt.-vel kötött közreműködői szerződést; 
• Jogi követeléskezelés és peres ügyek kezelése, jogi képviselet; 
• Az Alappal kapcsolatos könyvvizsgálat megszervezése; 
• Pályázatkezelő rendszer (PKR) teljes körű feltöltésének és kizárólagos használatának 

biztosítása, új pályázatok elektronikus beadásának biztosítása; 
• Az Alap informatikai támogatásának biztosítása (BIR rendszer üzemeltetése és fejlesztése); 
• NFÜ honlap üzemeltetési költségeinek az Alapra eső részének biztosítása; 
• Magyar Államkincstár által kezelt számlák bankköltségeinek biztosítása; 
• Kiemelt fejlesztés CERN@Winger Adatközpont monitoringja és ellenőrzése. 

 

1.6. Az NFÜ 2013. évi feladatellátását befolyásoló külső és belső tényezők; szervezeti 
változások 

Külső tényezők 
 
2013. évben is, hasonlóan a 2012. évhez jelentős költségvetési megszorítások léptek éltbe. Évközben 
beszerzési tilalom, központi zárolás, illetve végleges előirányzat átadás került elrendelésre, 
amelyek az NFÜ feladatellátását azonban nem befolyásolták. 
 
A Kormány a 1036/2012. (II.21.) Korm. határozata – a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél 
biztosításához szükséges további intézkedésekről – alapján beszerzési tilalmat rendelt el az 
intézményi beruházás keretében történő bútor, személygépjármű, informatikai eszköz és telefon 
beszerzése vonatkozásában. Ezen tilalom feloldására. – rendkívül indokolt, egyedi esetekben – a 
Magyar Államkincstár elnökének benyújtott, annak véleményével ellátott kérelem alapján a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár volt jogosult. 
 
A Kormány a 1122/2012. (IV.25.) Korm. határozata – a Széll Kálmán Terv kiterjesztése keretében 
megvalósítandó egyes intézkedésekről – az NFÜ intézményi költségvetését nem befolyásolta, 
költségvetési előirányzat nem került zárolásra, illetve elvonásra.  
 
A Kormány „a létesítménybiztosítással érintett ingatlanok körének bővítéséhez kapcsolódóan az Uniós 
fejlesztések és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról” szóló 1646/2013. 
(IX.17.)  Korm. határozata alapján az NFÜ intézményi költségvetéséből 116,6  ezer forint végleges 
működési előirányzat átadást rendelt el a Belügyminisztérium részére, melynek célja a Wesselényi 
utcai épület létesítménybiztosítása és finanszírozása volt. 
 
Belső tényezők, változás az NFÜ vezetésében 
 
2013. évben az NFÜ feladatellátását két SZMSZ határozta meg, melyek az alábbiak: 
 

• „A nemzeti fejlesztési miniszter 17/2012. (VI.15.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról” 

•  „A miniszterelnök 5/2013. (VII.16.) ME utasítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezeti 
és Működési Szabályzatának kiadásáról” 

 
Az új hatályos SZMSZ az IGF és az általa ellátandó feladatokat nem módosította.  
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Az NFÜ-re 2011. évre jellemző igen magas (36,7%) fluktuáció – 2012. év (19,0%) – további 
csökkenő tendenciát mutatott 2013. évre vonatkozóan.  
 

IGF 2013. évi végi 
létszámkeret 

2013. évi 
betöltetlen 

státusz 

2013. évi új 
belépő 

2013. évi változás 
%-ban 

IGF 5 fő 0 0 fő 0,0 % 
Pénzügyi és Számviteli Osztály 13 fő 1 2 fő 23,0% 
Üzemeltetési Osztály 16 fő 0 2 fő 12,5% 
Illetmény-számfejtési Osztály 4 fő 0 0 fő 0,0 % 
Ügyviteli Osztály 4 fő 1 0 fő 25,0 % 
Összesen: 42 fő 2 4 fő 14,3% 
 
Az NFÜ éves viszonylatban magas költségvetéssel rendelkezett, mely több pénzforrás egyidejű, 
elkülönített kezelését jelentette az intézmény napi likviditásának biztosítása mellett. 
 
Az IGF Ügyrendjében 2013. évben a korábbi évhez képest jelentős változás nem történt. 2013. év 
során az NFÜ által korábban készített  gazdálkodási szabályzatok aktualizálása megtörtént. 

1.7. Az előirányzatokkal való gazdálkodás (2013. évi költségvetési előirányzatok és évközi 
változások hatáskörök szerinti alakulása) 

2013. évben az NFÜ folyamatos működését a XIX. Uniós Fejlesztések fejezetnél tervezett XIX. 1. NFÜ 
költségvetési támogatási előirányzat, valamint a XIX. 2.4.22. Végrehajtási Operatív Program 
fejezeti kezelésű előirányzata biztosította (továbbiakban: VOP Kapacitás projekt). 
 
A VOP Kapacitás projekt célja az ÚMFT megvalósításához szükséges feladatok ellátása, ehhez 
kapcsolódóan az NFÜ feladatainak ellátásában felmerülő humán és anyagi kapacitás biztosítása. 
A VOP Kapacitás projekt keretében kizárólag az uniós projektek végrehajtásával kapcsolatos 
tevékenységek érdekében, annak arányában felmerülő, részletes analitikákkal alátámasztott és indokolt 
kiadások számolhatók el. 
A kiadások és bevételek nyilvántartását és könyvelését az NFÜ-nél bevezetett és alkalmazott FORRÁS 
SQL integrált rendszer biztosította. 
Az NFÜ takarékos és tervszerű gazdálkodás feltételei a 2013. év folyamán – a beszerzési tilalom 
ellenére – biztosítottak voltak. 
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A 2013. évi előirányzatok és évközi változások hatáskörök szerinti alakulását az alábbi táblázat 
szemlélteti 

Adatok ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Eredeti 
előirányzat 

Előirányzat-módosítás Előirányzat  

változás  
összesen 

Módosított 
előirányzat   Ország-

gyűlés 
Kormány Fejezeti    Intézményi 

Személyi juttatások 6.009.200 0 -9.613 708 109.401 100.496 6.109.696 

Munkaadót terhelő 
járulékok 1.422.000 0 -2.162 135 153.327 151.300 1.573.300 

Dologi kiadások 1.482.800 0 -19.972 895 47.716.851 47.697.774 49.180.574 

Műk.c.pe.átadás. 
áht. kívülre 

12.0000 0 0 0 2.028.349 2.028.349 2.040.349 

Támog.é.műk.kiad. 0 0 0 0 0 0 0 

Előző évi műk.c. ei-
maradvány 
átadása 

0 0 0 0 0 0 0 

1. Működési 
kiadások  

8.926.000 0 -31.747 1.738 50.007.928 49.977.919 58.903.919 

Intézményi 
beruházási 
kiadások 

271.200 0 -19.200 0 1.515.063 1.495.863 1.767.063 

Felújítás 23.700 0 0 0 -17.427 -17.427 6.273 

Felh.c.előir.m.átad
ása 

0 0 0 0 0 0 0 

Támog.é.felh.kiad. 0 0 0 0 0 0 0 

2. Intézményi 
felhalm. kiadás 294.900 0 -19.200 0 1.497.636 1.478.436 1.773.336 

Kölcsönök 6.500 0 0 0 5.286 5.286 11.786 

Kiadások 
összesen 

9.227.400 0 -50.947 1.738 51.510.850 51.461.641 60.689.041 

Működési 
bevételek 

6.500 0 0 0 10.405 10.4050 16.905 

Támog.é.műk.bevé
tel 

7.619.700 0 0 0 35.326.636 35.326.636 42.946.336 

Műk.c.előir.m.átvét
ele 

0 0 0 0 0 0 0 

Műk.c.pénze. 
átvétele 

19.000 0 0 0 174.273 174.273 193.273 

1. Működési 
bevételek 

7.645.200 0 0 0 35.511.314 35.511.314 43.156.514 

Támog.é.felh.bevét
. 

0 0 0 0 1.562.317 1.562.317 1.562.317 

Felh.c.előir.m.átvét
ele 

0 0 0 0 0 0 0 

Felhalmozási 
bevételek 

1.000 0 0 0 -1.000 -1.000 0 

2. Felhalmozási 
bevételek 

1.000 0 0 0 1.561.317 1.561.317 1.562.317 

3. 
Kölcsöntörlesztés 

0 0 0 0 6.286 6.286 6.286 

Előir.maradv.ig.bev
étel 

0 0 0 0 14.431.933 14.431.933 14.431.933 

Vállalk.eredm.ig.be
vétel 

0 0 0 0 0 0 0 
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4. Pénzforgalom 
nélküli bevétel 

0 0 0 0 14.431.933 14.431.933 14.431.933 

Saját bevételek 7.646.200 0 0 0 51.510.850 51.510.850 59.157.050 

Működési 
költsgv.támogatás 1.581.200 0 -50.947 1.738 0 -49.209 1.531.991 

Intézm.felh.kiad.tá
mog. 0 0 0 0 0 0 0 

Közp.felh.kiad.tám
og. 0 0 0 0 0 0 0 

Költségvetési 
támogatás 1.581.200  -50.947 1.738 0 -49.209 1.531.991 

Létszám  0 0 0 0 0  

Bevételek 
összesen 

9.227.400  -50.947 1.738 51.510.850 51.461.641 60.689.041 

        

        

Kormányzati hatáskörben történt előirányzat-módosítások: 
 

- Az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításáról szóló 1923/2013. (XII.11.) Korm. határozat alapján. 

(2013.12.17)               -5 593 ezer Ft 

 
- A létesítménybiztosítással érintett ingatlanok körének bővítéséhez kapcsolódóan az Uniós 

Fejlesztések és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1646/2013. (IX.17.) Korm. határozat alapján. 
(2013.10.02)               -65.200 ezer Ft 

 
- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának 

finanszírozásáról szóló 1159/2013. (III.28.), valamint 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet alapján. 

(2013.04.09)        883 ezer Ft 
(2013.12.20)        444 ezer Ft 

 
- Egyszeri jellegű pótelőirányzat a prémiumévek programmal, valamint a különleges 

foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési 
megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendeletben foglaltak és az 
előirányzat-igénylés alapján.  
(2013.05.22)     4 630 ezer Ft 

(2013.08.05)     4 994 ezer Ft 

(2013.11.28)     4 657 ezer Ft 
(2013.12.20)     4 238 ezer Ft 

 

Fejezeti hatáskörben történt előirányzat-módosítások: 
 

- A NEP IH ETE-IPA-ENPI programok keretében történő az NFÜ által előfinanszírozott 2013. évi 
külföldi kiutazások kiadásainak visszarendezése „EU támogatások felhasználásához 
szükséges technikai segítségnyújtás” fejezeti kezelésű előirányzat terhére. 

(2013.09.13)        984 ezer Ft 
(2013.10.30)        427 ezer Ft 

(2013.12.12)          71 ezer Ft 

(2013.12.21)        256 ezer Ft 
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1.8. AZ EGYES ELŐIRÁNYZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

1.8.1. Kiadások alakulása 

Törvény szerinti kiadások módosított előirányzata 2013. évben 60 689 041 ezer Ft, amelyből a 
teljesítés 46 267 014 ezer Ft volt, aránya 76,24%. 
 

1.8.1.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 

Az NFÜ-nél foglalkoztatottakra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényben, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben előírtak az irányadók. 
 
A személyi juttatások módosított előirányzata 6 109 696 ezer Ft, 2013. december 31-én a teljesítés 
4 977 703 ezer Ft, amelynek százalékos aránya 81,47%. 
 
A kifizetett személyi juttatás tartalmazza az összes illetmény jogcímen történt kifizetéseket 
(alapilletmény, illetménypótlék, vezetői pótlék, nyelvpótlék, képzettségi pótlék). Továbbá a munkatársak 
részére megvásárolt éves helyi utazási bérletek összegét, a munkába járással kapcsolatos költségeket, 
a Cafetéria, az NFÜ Javadalmazási Szabályzatában meghatározott juttatásokat valamint az egyéb 
jogszabály alapján járó juttatások összegét. 
 
A Cafetéria keret 2013. évben bruttó 200 000,-Ft/fő összeg volt. 
 
Nagyobb összegű egyszeri juttatások kifizetése részletezve: 

adatok ezer forintban 
Közlekedési költségtérítés 22 290 
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 161 544 
Jutalom (normatív) 0 
Jutalom (teljesítményhez kötött) 457 587 
Végkielégítés 0 
Jubileumi jutalom 1 025 

 

NFÜ létszámszerkezetének változása 2013. évben: 
Költségvetési engedélyezett átlaglétszám és álláshelyek alakulása 

glalkoztatottak 

Átlaglétszám tényleges Betöltött álláshely 
Üres 

álláshely 

2012. évben 2013. évben 
2013. I. 1. 2013. XII. 31. 2013. XII. 

31. 

Teljes munkaidős 190 184 187 182 0 

Részmunkaidős 7 12 9 14 0 

Nyugdíjas 0 0 0 0 0 

Összesen: 197 196 196 196 0 

Mt. alapján foglalkoztatottak 5 6 6 6 0 

Összes foglalkoztatott 202 202 202 202 0 

Iskolai végzettség szerint 2013. XII. 31-én 

Felsőfokú végzettségű 187 

Középfokú végzettségű 14 

Alapfokú végzettségű 1 

Összesen 202 

fő 
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Az NFÜ 2013. évi előírt, költségvetésből finanszírozott határozatlan idejű státuszainak száma 2013. 
január 1-jén 202 fő volt, melyből részmunkaidőben 9 főt foglalkoztatott.  
 
Az uniós finanszírozási forrás terhére – az Európai Unió elvárásainak megfelelően – az NFÜ a 2007-
2013-as periódus alatt, az uniós projektek hatékony végrehajtása érdekében – elnöki jóváhagyással – 
határozott idejű státuszokat hozott létre. 
Az uniós fejezeti kezelésű előirányzatból átadott forrás terhére foglalkoztatott határozott idejű 
jogviszonyban állók 2013. évi nyitó létszáma 397 fő, míg a 2013. évi záró létszáma 367 fő volt.  
 
Az NFÜ-nél 2013. évben 108 fő kilépő és 98 fő belépő munkatárs volt. Az önként távozó kollégákkal 
exit-interjúk készültek. 
A megüresedő pozíciók pótlására – a kötelező pályáztatás megszűnését követően – jellemzően egyéni 
kiválasztás útján került sor. Az üres pozíciók pótlása során a pályáztatás azonban nem szűnt meg, 
számos pozíció betöltése pályázat útján az előírásoknak megfelelően történ., . 
 

Az NFÜ 2013. december 31-i teljes létszáma szervezeti egység és képzettségi összetétel szerint 
fő 

 
 

Szervezeti egység megnevezése létszám 
nyelvvizs-

gával 
rendelkezők 

alapfokú 
iskolai 

végzettségű 

középfokú 
iskolai 

végzettségű 

felsőfokú 
iskolai 

végzettségű 

ebből 
doktori 

Elnöki Kabinet 0 

Belső Ellenőrzési és Ellenőrzés-koordinációs 
Főosztály 15 12 15 4 

Kommunikációs Főosztály 15 13 1 14 

Fejlesztési és informatikai elnökhelyettes 7 7 1 6 1 

Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága 36 31 2 34 6 

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 70 61 4 66 10 

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító 
Hatósága 39 37 39 3 

Közigazgatási Reform Programok Irányító 
Hatósága 12 10 12 2 

Közlekedési Operatív Programok Irányító 
Hatósága 28 24 1 27 6 

Regionális Fejlesztési Operatív Programok 
Irányító Hatósága 65 62 65 15 

Központi Monitoring Főosztály 25 24 1 24 2 

Informatikai és Tájékoztatási Főosztály 27 15 4 23 1 

Jogi  és Gazdasági elnökhelyettes 4 3 4 2 

Jogi Főosztály 22 21 1 21 18 

Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 34 30 3 31 18 

Humánerőforrás Főosztály 9 5 2 7 1 

Fejezeti Főosztály 16 12 2 14 

Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatóság 7 7 7 

Pénzügyi Lebonyolítási Főosztály 20 16 3 17 

Közreműködő Szervezet Kontrolling Főosztály 11 9 11 

Intézmény Gazdálkodási Főosztály 40 11 4 21 15 1 

Nemzetközi elnökhelyettes 5 5 5 

Koordinációs Irányító Hatóság 30 28 1 29 

Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító 
Hatósága 28 28 

 
1 27 

 

Program és Projekt Előkészítési Főosztály 4 4 4 

Mindösszesen fő: 569 475 4 48 517 90 
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Az NFÜ teljes létszámához viszonyítva 0,7% rendelkezett alapfokú iskolai végzettséggel, 8,4% 
középfokú iskolai végzettséggel és 90,8% felsőfokú iskolai végzettséggel. A szakmai képzettségi 
összetétel megfelelő volt. A nyelvvizsgával rendelkezők aránya 83,4% volt. Az NFÜ munkatársai közül 
90 főnek volt doktori címe. 
 
Betöltetlen üres álláshely 
Költségvetési forrásból 2013. december 31-én nem volt betöltetlen, üres álláshely. 
 
Illetménybeállási szint 
A 2011. évi CXCIX. törvény alapján az NFÜ-nél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetménye 1 fő 
esetében 90%, mindenki más esetében elérte a besorolás szerinti alapilletményt, vagyis a 100%-ot, 
illetve meghaladta azt. 
 

1.8.1.2. Dologi kiadások 

A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 49 180 574 ezer Ft, a teljesítés összege 
36 304 959 ezer Ft volt. A módosított előirányzat 73,82% teljesült. 
 
 

Megnevezés Teljesítés ezer Ft-
ban 

Aránya a dologi 
kiadásokon belül % 

Készletbeszerzés 75 624 0,21 

Kommunikációs szolgáltatások 1 369 149 3,77 

Szolgáltatási kiadások 26 868 873 74,01 

Vásárolt közszolgáltatások 0 0,00 

Működési célú általános forgalmi adó 2 234 426 6,15 

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1 560 180 4,30 

Szellemi tevékenység 3 858 603 10,63 

Különféle költségvetési befizetések 58 253 0,16 

Adók, díjak, egyéb befizetések 243 841 0,67 

Realizált árfolyamveszteségek 353 0,00 

Dologi jellegű kiadások 35 657 0,101,07 

Összesen: 36 304 959 100,00 

 
 
Az NFÜ 2011. január 1-től – az NFÜ és a CEPD Befektetési és Ingatlanfejlesztési Kft. között létrejött 
NFÜ/507/2010. iktatószámú szerződés alapján – a 1177. Budapest Kéthly Anna téri GP 7 irodaház 1. 
és 2. emeletén kialakított iroda- és tárgyalóhelyiségeket, valamint a -2 és -3-as szinteken raktárakat 
bérelt. A bérelt iroda terület átalakítása, bútorozása, megfelelő infrastruktúrával való felszerelése 
jelentős többlet kiadásokkal járt. 
 
A bérleti díjakra kifizetett összeg 2013. évben 133 981 ezer Ft volt. 
 
A dologi kiadások jelentős részt a Közreműködő Szervezeteknek fizetett díj tette ki. 

1.8.1.3. Egyéb működési célú kiadás 

Az egyéb működési célú kiadás módosított előirányzata 2 040 349 ezer Ft, a teljesítés összege 
980 345 ezer Ft volt. A módosított előirányzat 48,05% teljesült. 
 
Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 
 

2714



 

 

Az NFÜ 2013. év végén összesen 23 084 ezer Ft – az NFÜ forint alapú célelszámolási számláin lévő – 
összeg Kincstáron történő átvezetését végezte el a XI. Miniszterelnökség 1. cím részére, melyet az 
NFÜ 2013. december 31-i jogutódlással történő megszűnése miatt kellett elvégezni. 
 
Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és 
azok hazai társfinanszírozására 
 
Az NFÜ 2013. év során a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 5 265 ezer Ft támogatásértékű 
működési kiadást fizetett vissza, mely összeg a tárgyévi, illetve a korábbi évek – Magyar Államkincstár, 
EUTAF, VOP IH által elvégzett uniós projektekkel kapcsolatos – ellenőrzései által megállapított 
szabálytalan kifizetések visszafizetéséből adódott. 
 
Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami alapoknak 
 
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2013. (VII.15.) Korm. rendelet 2013. július 
31-vel módosította a fejlesztéspolitika intézményrendszerét. A Korm. rendelet értelmében a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap alapkezelési feladata 2013. augusztus 1-től az NFÜ-től a NFM-hez került. 
Ennek következtében a 2013. évben az NFÜ részére folyósított alapkezelő díj elszámolása 2013. 
november hónapban megtörtént és a fel nem használt 923 996 ezer Ft működési célú támogatás az 
Alap számlájára visszautalásra került. 
 
Működési célú pénzeszközátadások non-profit és egyéb civil szervezeteknek 
 
Az NFÜ az általa alapított Sport Egyesületet 2013. évben 28 000 ezer Ft támogatásban részesítette a 
sportolási lehetőségekhez kapcsolódó különféle díjak, szervezési- és működési költségek 
támogatásának céljából. Az NFÜ SE létrehozásának elsődleges célja az NFÜ által foglalkoztatott 
munkatársak egészségmegőrzésének és szabadidősport tevékenységének elősegítése. 2013. június 
végén az elmúlt évekhez hasonlóan szintén megrendezésre került az NFÜ sportnap. 
2013. évben az NFÜ részére 2012. október 16-án jóváhagyott 25 500 ezer Ft összegű támogatás 
elszámolása megtörtént. Az NFÜ 2013. július 22-én az elszámolást elfogadta, melynek során az NFÜ 
SE-nek visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.  
A 2013. évi támogatás a korábbi támogatás elszámolását követően került megkötésre. 
 

1.8.1.4. NFÜ beruházási kiadások 

 
A beruházás módosított előirányzata 1 583 182 ezer Ft, a teljesítés összege 1 574 131 ezer Ft volt.  
A módosított előirányzat 99,43%-ban teljesült. 
Az NFÜ Informatikai Stratégiájának megfelelően folyamatos volt az elavult számítógépek cseréje. 
2013. évben 1 db gépjármű beszerzése és 3 db gépjármű értékesítése történt meg. 
Az NFÜ az intézményi beruházások tekintetében a Kormány a 1036/2012. (II.21.) számú határozata 
alapján járt el. A határozat megjelenését követően csak olyan beszerzéseket indított, mely részben 
vagy egészben uniós forrásokat tartalmazott. 

1.8.1.5. Felújítás 

 
A felújítások módosított előirányzata 6 273 ezer Ft, a teljesítés összege 1 114 ezer Ft volt. A módosított 
előirányzat 17,76%-ban teljesült. 

1.8.1.6. Egyéb felhalmozási célú kiadás 

 
Az egyéb felhalmozási célú kiadás módosított előirányzata 195 667 ezer Ft, a teljesítés összege 
198 445 ezer Ft volt. A módosított előirányzat 101,42%-ban teljesült. 
 
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás állami pénzalapoknak 
 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alaptól 2012. évben átvett 1 054 500 ezer Ft támogatás 
pénzügyi elszámolása 2013. július 30-án megtörtént. Az NFÜ részére folyósított felhalmozási 
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támogatás összegéből 128 880 ezer Ft összeg nem került felhasználásra. A fel nem használt összeg 
Alap számlájára történő visszautalása 2013. augusztus hónapban megtörtént. 
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 271/2013. (VII.15.) Korm. rendelet 2013. július 
31-vel módosította a fejlesztéspolitika intézményrendszerét. A Korm. rendelet értelmében a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap alapkezelési feladata 2013. augusztus 1-től az NFÜ-től a NFM-hez került. 
Ennek következtében a 2013. évben az NFÜ részére folyósított alapkezelő díj elszámolása 2013. 
november hónapban megtörtént és a fel nem használt 50 000 ezer Ft felhalmozási célú támogatás az 
Alap számlájára visszautalásra került. 
 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 
 
2013. évben az OTP lakásalap számlára az NFÜ összesen 19 565 ezer Ft összeget utalt át az év 
közben jóváhagyott lakásvásárlási kölcsön folyósítása fedezetének biztosítása céljából. 

1.8.1.7. Egyéb központi beruházás 

2013. évben nem volt egyéb központi beruházás. 

1.8.1.8. Kölcsönök 

 
2013. évben az NFÜ – a korábbi évekhez hasonlóan – rendelkezett Lakás Alappal, így lakásépítési 
munkáltatói kölcsönök nyújtására is sor került. 
E jogcímen 2013. évben az NFÜ 7 főnek nyújtott kamatmentes hitelt összesen 15 400 ezer Ft 
összegben. 
 

Lakásépítés, lakásvásárlás támogatása 

 
ezer forintban 

Lakásépítési, lakásvásárlási számla nyitó (előző évi záró) 
egyenlege 435 

Saját költségvetési forrásból a lakásépítési keret növelése 13 515 

Saját költségvetésbe visszapótlás miatt a keret csökkentése 0 

2013. évi kifizetések 7 fő részére összesen: 15 400 

Visszatörlesztések, kamatok összesen 6 767 

Kezelési költség, egyéb elszámolt kiadások 703 

Lakásépítési, lakásvásárlási számla záró egyenlege 4 614 

Kölcsönök állománya 2013. XII. 31-én 31 850 
 

    

1.8.2. Bevételek alakulása 

Törvény szerinti bevételek módosított előirányzata 2013. évben 60 689 041 ezer Ft, amelyből a 
teljesítés 49 197 329 ezer Ft volt, aránya 81,06%. 
 
Az NFÜ 2013. évi költségvetésében szerepelt eredeti bevételi előirányzat, mely a VOP Kapacitás 
projekt, az Európai Unió költségvetési működési célú pénzeszközátvétel, a Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos, az EGT Norvég programok, illetve az NFÜ által nyújtott 
dolgozói kamatmentes hitel visszafizetésével összefüggő tervezett bevételeket tartalmazta. 
 

1.8.2.1. Működési és felhalmozási bevételek 

A felhalmozási bevétel módosított előirányzata 0 ezer Ft, a teljesítés összege 4 836 ezer Ft volt. A 
módosított előirányzat 483,60%-ban teljesült. 
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2013. évben az NFÜ 3 db gépjárművet értékesített. A gépjárművek viszonylag gyenge műszaki 
állapotban lévő autók voltak – motorcserére javasolt, teljesen üzemképtelen, stb. –, melyek javításának, 
karbantartásának költségei meghaladták volna a gépjárművek könyv szerinti értékét, ezért 
gazdaságosan nem lehetett megjavítani őket. 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

A működési célú támogatások államháztartáson belüli bevétel módosított előirányzata 42 946 336 ezer 
Ft, a teljesítés összege 42 891 758 ezer Ft volt. A módosított előirányzat 99,87%-ban teljesült. 
 
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok és 
azok hazai társfinanszírozása 
 
Az NFÜ működési célú támogatása államháztartáson belüli bevételének jelentős része a Végrehajtási 
Operatív Program (XIX. 2.4.22. címrend) – VOP IH által elfogadott 2013. évi VOP Kapacitás projekt 
Adatlap – bevételéből keletkezett az NFÜ terhére megelőlegezett, majd a VOP felé elszámolt és általa 
megtérített 6 292 841 ezer Ft összegben. 
 
XIX. fejezettől szállítói finanszírozás miatt kapott pénzforgalom nélküli működési célú bevétel 
34 592 982 ezer Ft volt. Az összeg a főkönyvbe előirányzatonkénti, projektenkénti és főkönyvi 
számonkénti bontásban, aggregáltan került bevitelre. 
 
Egyéb, de nem jelentős fejezettől átvett támogatás értékű működési célú bevételek az alábbi fejezeti 
kezelésű előirányzati sorokból keletkeztek: 

• Interreg IVC (XIX. 2.5.9. címrend): 6 616 ezer Ft; 
• Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határain Átnyúló Együttműködési Program 

(XIX. 2.5.10. címrend): 18 203 ezer Ft; 
• Svájci TA (XIX.2.6.3 címrend): 603 ezer Ft 
• Norvég Alap Technikai Segítségnyújtás (XIX.2.6.6. címrend): 173 610 ezer Ft; 
• EUEGT_E (XIX.2.7.1 címrend): 923 ezer Ft. 

 
Egyéb, nem jelentős de más fejezettől átvett támogatás értékű működési célú bevételek: 

• KÜM: 3 369 ezer Ft; 
• VM, KDV-KTVF: 256 ezer Ft. 

 
Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból 
 
2013. évben az NFÜ a KÜM-től a SWAP költségek elszámolásának benyújtását követően összesen 
1 057 ezer Ft támogatásértékű bevételben részesült. 
 
Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 
 
Az NFÜ a „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről” szóló 2012. évi CCIV. törvény 
értelmében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos kiadásokra, 
alapkezelői díjként 2013. évben 1 801 300 ezer Ft támogatásértékű működési bevételben részesült. 
 

Működési célú átvett pénzeszközök 
 
A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli bevétel módosított előirányzata 193 273 
ezer Ft, a teljesítés összege 196 578 ezer Ft volt. A módosított előirányzat 101, 71%-ban teljesült. 
 
Twining programok terhére megelőlegezett kiadás elszámolását követően az IGF 163 830 ezer Ft 
működési bevételben részesült 2013. év során. 
 
Az NFÜ – az NFÜ szervezeti egységei által 2013. évben közvetlen EU felé benyújtott pályázatok 
elnyerésével – összesen 32 748 ezer Ft működési bevételben részesült, melyből a Hercule, DG 
Employment és ERFA programok kiadásait kellett biztosítania. 
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Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
 
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli bevétel módosított előirányzata 1 562 317 
ezer Ft, a teljesítés összege 1 562 317 ezer Ft volt. A módosított előirányzat 100,00%-ban teljesült. 
 
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programok 
és azok hazai társfinanszírozása 
 
Az NFÜ felhalmozási célú támogatása államháztartáson belüli bevételének egy része a Végrehajtási 
Operatív Program (XIX. 2.4.22. címrend) – VOP IH által elfogadott 2013. évi VOP Kapacitás projekt 
Adatlap – bevételéből keletkezett az intézményi forrás terhére megelőlegezett, majd a Pénzügyi és 
Lebonyolítási Főosztály felé elszámolt és általa megtérített 145 378 ezer Ft összegben. 
 
XIX. fejezettől szállítói finanszírozás miatt kapott pénzforgalom nélküli felhalmozási célú bevétel 
1 366 939 ezer Ft volt. Az összeg a főkönyvbe előirányzatonkénti, projektenkénti és főkönyvi 
számonkénti bontásban, aggregáltan került bevitelre. 
 
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 
 
Az NFÜ a „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről” szóló 2012. évi CCIV. törvény 
értelmében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelésével kapcsolatos kiadásokra, 
alapkezelői díjként 2013. évben 50 000 ezer Ft támogatásértékű működési bevételben részesült. 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
 
2013. évben az NFÜ által nyújtott dolgozói kamatmentes hitel visszafizetésének 2013. december 31-i 
módosított előirányzata 6 286 ezer Ft, a teljesítés összege 6 766 ezer Ft volt. A módosított előirányzat 
107,64%-ban teljesült. 
 

1.8.2.2. Költségvetési támogatás; fejezettől kapott előirányzat 
 
Költségvetési támogatás 
 
Működési költségvetés támogatása:    1 398 000 ezer  Ft 
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása:      177 700 ezer Ft 
Kölcsönök:              5 500 ezer Ft 
Összesen:        1 581 200 ezer Ft 
 
2013. évben az NFÜ Kormányzati hatáskörben összességben 50 947 ezer Ft – működési és 
felhalmozási – támogatás elvonásban részesült, melyek az alábbiak voltak: 
 

• A Kormány az „egyszeri jellegű pótelőirányzat a prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési 
megtérítésének eljárási szabályairól” szóló 8/2005. (II.8.) PM rendeletben foglaltak és az 
előirányzat-igénylés alapján 18 519 ezer Ft támogatásban részesítette az NFÜ-t. 

• A Kormány „a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának 
finanszírozásáról” szóló 1159/2013. (III.28.), valamint a 408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet 
alapján 1 327 ezer Ft támogatásban részesítette az NFÜ-t. 

• A Kormány a 1646/2013. (IX.17.) Korm. határozata – a létesítménybiztosítással érintett 
ingatlanok körének bővítéséhez kapcsolódóan az Uniós Fejlesztések és a Belügyminisztérium 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításáról – alapján az NFÜ intézményi költségvetéséből 
46 000 ezer Ft működési és 19 200 ezer Ft felhalmozási előirányzat került elvonásra.  

• A Kormány 1923/2013. (XII.11.) Korm. határozata alapján 5 593 ezer Ft működési előirányzat 
átcsoportosítása történt meg az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek 
között. 

 

Fejezeti hatáskörben történt előirányzat-módosítás 
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2013. évben az NFÜ a fejezettől 1 738 ezer Ft összegű működési célú előirányzatot vett át a NEP IH 
ETE-IPA-ENPI programok keretében történő az IGF által előfinanszírozott 2013. évi külföldi kiutazások 
kiadásainak visszarendezése „EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás” 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére. 
 
A Kormány és a Fejezeti előirányzat-változások következtében az NFÜ 2013. évi költségvetési 
támogatása az alábbiak szerint módosult: 
 
Működési költségvetés támogatása:    1 367 991 ezer Ft 
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása:      158 500 ezer Ft 
Kölcsönök:              5 500 ezer Ft 
Összesen:        1 531 991 ezer  Ft 
 

1.8.2.3. Előirányzat-maradvány elszámolása 

Az NFÜ 2012. évi előirányzat-maradvány levezetése 
 
Az NFÜ  2012. évi jóváhagyott előirányzat maradványa 14 431 933 ezer Ft volt. 
Az NFÜ 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványa 14 431 933 ezer Ft volt, 
melyből 2013. június 30-ig 546 427 ezer Ft pénzügyi teljesítése történt meg. 
Az NFÜ 2012. év kötelezettségvállalással terhelt féléves maradvány felülvizsgálata során 53 788 ezer 
Ft meghiúsult kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely összeg a 1765/2013. 
(X.25.) Kormány határozat alapján 2013. évben a fejezeti kezelésű maradvány elszámolási számlára 
került befizetésre. 
A 2013. június 30-ig pénzügyileg fel nem használt, de kötelezettségvállalással terhelt 13 831 718 ezer 
Ft összegű előirányzat maradvány a 1765/2013. (X.25.) Kormány határozat értelmében feladatazonos 
célra visszahagyásra került, melynek következtében felhasználhatóvá vált. A határozat alapján a 
kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2013. december 31-ig 2 036 597 ezer Ft került 
feladatazonos célra felhasználásra. 
A 2013. év végi maradvány felhasználás felülvizsgálatát követően a 2012. évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradványból 9 505 ezer Ft meghiúsult, mely elvonásra felajánlott szabad lekötetlen 
előirányzat-maradvánnyá vált. 
A fennmaradó 11 785 616 ezer Ft összegű 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványt 
jogszabályi hivatkozás alapján kerül visszahagyásra. 
 
Az NFÜ 2013. évi előirányzat-maradvány levezetése 
 
Az NFÜ 2013- évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 3 497 457 ezer Ft. 
Az NFÜ további felhasználásra javasolt előirányzat-maradványa 3 497 457 ezerFt, mely mind 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány az alábbi részletezettség szerint: 

• VOP-1.1.1-2010-001 „Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Operatív programok lebonyolításával 
kapcsolatos kapacitásának biztosítása” c. projekt keretén belül 2013. évben kapott 300 000 
ezer Ft működési előleg. 

• Európai Uniótól átvett működési célú pénzeszköz 32 748 ezer Ft előleg (Hercule program, DG 
Employment, ERFA). 

• Interreg IVC működési előleg 6 616 ezer Ft. 
• 2013. évben az NFÜ tárgyévi felhasználható maradványa a tényleges intézményi maradványon 

kívül a XIX. fejezettől szállítói finanszírozás keretében – európai uniós – többletbevételből 
származó maradványt is tartalmaz 2 474 482 ezer Ft összegben, mely a fejezettől kapott függő 
kiadások későbbi pénzforgalom nélküli rendezését hivatott biztosítani a fejezeti 
adatszolgáltatás alapján. 

• Az NFÜ 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt intézményi maradványa 683 611 ezer Ft. 
 
Összességében az NFÜ jóváhagyandó 2013. évi intézményi előirányzat- maradványa – mely a 
2012. évi fel nem használt előirányzat-maradványt is tartalmazza – 15 292 578 ezer Ft. Ebből 
elvonásra felajánlott szabad, lekötetlen 2012. évi előirányzat-maradvány 9 505 ezer Ft, míg további 
felhasználásra javasolt, kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 15 283 073 ezer 
Ft. 
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1.9. EGYÉB 

1.9.1. Gazdasági társaságban való részvétel 

Kockázati tőkealap-jegy 
 
 
2013. évben XIX. fejezet a GOP terhére további 4 780 693 ezer Ft, a Jeremie kockázati tőke III. GOP 
programszámla terhére 1 200 000 ezer Ft, a KMOP programszámla terhére 800 000 ezer Ft, a Jeremie 
Magvető Alap GOP programszámla terhére 698 651 ezer Ft, a Jeremie Növekedési Alap GOP 
programszámla terhére 3 042 199 ezer Ft, végül a Svájci-Magyar Együttműködési Program terhére 
619 300 ezer Ft bekerülési értéken teljesített vagyoni hozzájárulást a kockázati tőkealap-jegyekhez. a 
fejezet térítés nélkül átadta az NFÜ részére.. Az NFÜ az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok 
megvalósítása során keletkező kockázati tőkealap-jegyek felett is tulajdonosi jogokat gyakorol a 
48/2013. (VIII.9.) NFM rendelet értelmében. 
 
2013. évben a mindösszesen 29 706 646 ezer Ft  könyv szerinti értékkel rendelkező (névértéken 
63 086 500 ezer Ft) kockázati tőkealap-jegyek év végi értékelése során összesen 1 935 158 ezer Ft  
értékvesztés elszámolására került sor, melyet az eddig kifizetett alapkezelési díjak, illetve működési 
költségek okoztak. Az NFÜ a Számviteli Politikájának megfelelően értékhelyesbítéssel nem élt. 
 
Széchenyi Tőkealap 
 
Az NFÜ és az MNV Zrt. 2010. március hónapban aláírta az SZT-33234 számú Vagyonkezelési 
Szerződést, mely keretében az NFÜ vagyonkezelésébe került a Magyar Államot megillető társasági 
részesedés. 
A Vagyonkezelési Szerződés alapján 2010. szeptember 30-án létrejött az NFÜ és a Regionális Tőke-
alapkezelő Zrt. (korábban: Greenfield Capital Kockázati Tőke-alapkezelő Zrt.) között egy finanszírozási 
szerződés, melyet követően a Regionális Tőke-alapkezelő Zrt. 5 000 ezer Ft értékű jegyzett tőkéjét az 
NFÜ a társasági részesedések között állományba vette. 
 
2012. június 30. napján lépett hatályba a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 
továbbiakban: Ntv.), amely szerint gazdasági társaságban fennálló állami vagy önkormányzati 
tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. A társasági részesedés 
tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson alapuló meghatalmazással 
járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlása során, 
meghatalmazás kizárólag a 3. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott személyek részére adható. 
 
A vagyonkezelés megszüntetéséről szóló megállapodás, illetve a megbízási szerződés aláírása 2013. 
február 28-án történt meg. Ez alapján a részvényeket az NFÜ 2013. május 23-án áttranszferálta a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bankszámlájára és a részesedést a könyveiből kivezette. 
 

1.9.2. Társadalmi szervezetek támogatása 

Társadalmi szervezetet az NFÜ 2013. évben nem támogatott. 

1.9.3. Vagyongazdálkodás 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. §-a értelmében az állami vagyon felett tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja, aki e 
feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MNV 
Zrt.) útján látja el, illetve tulajdonosi joggyakorló szervezet - központi költségvetési szerv- útján.  
 
Az NFÜ és az MNV Zrt. 2010. május 13-án írta alá a 300481 2010 0001 számú Vagyonkezelési 
Szerződést, mely értelmében az MNV Zrt. az NFÜ részére vagyonkezelésbe adta a 34259 és a 
34459/2/A/18 helyrajzi számú ingatlanok vagyonkezelői jogát. 
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2. cím FEJEZETI ELŐIRÁNYZATOK SZÖVEGES INDOKOLÁS 

1.1. I. Nemzeti fejlesztési terv operatív programjai (NFT1) 

1.1.1. Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) 

 
Az AVOP a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítását, a 
vidéki gazdaság potenciáljának erősítését és a vidéki környezet vonzóbbá tételét tűzte ki célul.  
 
A célok a következő négy prioritás keretében kerültek megvalósításra: 
 
AVOP 1. prioritás: A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban 
AVOP 2. prioritás: Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása 
AVOP 3. prioritás: A vidéki térségek fejlesztése 
 
Kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre 2013-ban már nem került sor -, így a Költségvetési törvény 
szerint 2013. évi előirányzat nem került tervezésre.  
Tekintettel arra, hogy 2013-ban csak a program zárásával kapcsolatos feladatok végrehajtására került 
sor, a feladatok az ellenőrzésekre, valamint a folyamatban lévő szabálytalansági, bírósági vagy egyéb 
adminisztratív eljárások lefolytatására, lezárására koncentrálódtak és az előirányzaton csak ezen 
feladatok végrehajtásával kapcsolatos pénzmozgások voltak.  
A 2013. évi teljesítés zömében a programzáráshoz kapcsolódó feladatok – behajtott követelések (előleg 
és tőke) és azok kamatai jóváírása a számlán, valamint a követelések EU forrásrészének átutalása a 
Kifizető Hatóság számára, záráshoz kapcsolódó hitelezői nyilvántartásba vételi díjak teljesítése 
céltartalék terhére - teljesítését szolgálta.  
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
19/2/1/2/0 Agrár- és Vidékfejlesztési 
Operatív Program 

Megnevezés 

2012. 
évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   103,1     285,5 185,4 179,8 64,9 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   173,0     65,7 60,6 35,0 92,2 

Támogatás   0,2     100,3 100,3 50150,0 100,0 

Előirányzat-maradvány   49,5 –   119,5 119,5 241,4 100,0 

 

 

1.1.2. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetési időszaka 2009. június 30-án lezárult, így 
2013. évben Kedvezményezett részére történő támogatás kifizetés nem történt. A program zárása 
2013-ban megtörtént, az év második felében követelés előírására már nem került sor. 2013-ban a 
szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása volt az elsődleges feladat. 

A bevétel a követelésrendezésből visszafolyt összegekből realizálódott.  
A kiadások egy részét az IH-KH rendezés során az EFK számláról az OP számlára visszautalt 
összegek (befolyt követelés EU-s része, késedelmi kamat EU-s része) jelentik, másrészt valamennyi 
ÁHT-nál meghatározásra került a lekötetlen maradványösszeg, melyet vissza kellett utalni a fejezeti 
maradvány elszámolási számlára.  
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2013. évben  46,5 M Ft összegű behajtott követelést utalt vissza a Közreműködő Szervezet 
követelésrendezés keretében az Előirányzat Felhasználási Keretszámlára, melyből 27,7 M Ft 
visszafizetése történt meg az OP számlára. Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 
2013-ban az alábbiak szerint alakult:  

 
1.prioritás  Beruházás-ösztönzés 
A 2013. évben a prioritáshoz kapcsolódóan egyetlen pénzmozgás volt; a 46,4 M Ft lekötetlen 
maradvány visszautalása a fejezeti maradvány elszámolási számlára.  
 

2. prioritás. Kis- és Középvállalkozások fejlesztés 
Az év során teljesített 22,5 M Ft kifizetése az alábbi pénzmozgásokból tevődik össze: 

• 16,6 M Ft lekötetlen maradvány visszafizetése a fejezeti maradvány elszámolási számlára, 
• IH-KH rendezés keretében  5,9 M Ft visszautalása az OP számlára.  

Követelésrendezésből 12,1 M Ft bevétel realizálódott ezen a prioritáson.  

 

3. prioritás Kutatás-fejlesztés 
Az év során kifizetett  5,8 M Ft az alábbi teljesítésekből adódik össze: 

• 3,9 M Ft visszafizetése a fejezeti maradvány elszámolási számlára, 
• IH-KH rendezés keretében  1,9 M Ft visszautalása az OP számlára. 

Az év során 11,2 M Ft-ot utalt át a Közreműködő Szervezet az EFK-ra követelésrendezés keretében. 

 

4. prioritás Információs társadalom- és gazdaságfejlesztés 
 

2013. évben összesen 19,9 M Ft visszautalása történt meg IH-KH rendezés keretében az OP számlára.  

A Közreműködő Szervezet 23,2 M Ft-ot utalt át az EFK-ra követelésrendezés keretében. A fejezeti 
maradvány elszámolási számlára 50,0 M Ft-ot utaltunk vissza. 

 
5. prioritás Technikai segítségnyújtás 

A prioritás célja a GVOP intézkedéseinek megvalósításához szükséges tervező, programozó, irányító, 
monitorozó és ellenőrző tevékenységek magas szakmai színvonalú, hatékony és átlátható végzésének 
elősegítése, valamint a közösségi és nemzeti politikák és a horizontális elvek érvényesülésének 
biztosítása. 

Az év során nem történt pénzmozgás a prioritás keretein belül. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
19/2/1/3/0 Gazdasági Versenyképesség 
Operatív Program 

Megnevezés 

2012. 
évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányza

t 

2013. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   420,5     245,5 144,7 34,4 58,9 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   296,6     46,5 46,5 15,7 100,0 

Támogatás   0,0         -   

Előirányzat-maradvány   317,5 –   199,0 117,0 36,9 58,8 
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1.1.3. Regionális Operatív Program 

Az első Nemzeti Fejlesztési Terv egyik operatív programja a Regionális fejlesztési Operatív Program 
(ROP), amelynek záró jelentését a Kifizető Hatóság 2010. márciusában küldte meg az EU 
Bizottságnak. A ROP  három prioritását: 1) A turisztikai potenciál erősítése a régiókban; 2) Térségi 
infrastruktúra és települési környezet fejlesztése és 4) Technikai segítségnyújtás (ROP és KTK) az 
ERFA finanszírozta. A 3) Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban 
prioritást az ESZA finanszírozta. Ezért a záró jelentést két Főigazgatóságnak kell elfogadni. A regionális 
fejlesztésekért felelős Főigazgatóság 2011. március 16-án keltezett levelében tájékoztatta a magyar 
hatóságokat, hogy a zárójelentés ERFA-ból finanszírozott prioritásairól szóló jelentésrészt elfogadja és 
a visszatartott 5% közösségi hozzájárulás átutalásáról gondoskodik. Ennek eredményeként az ERFA 
forrást 100%-ban sikerült felhasználni, 305,74 M EUR-t. 
AZ ESZA-ból finanszírozott 3. prioritásnál a zárójelentést 2011. év végén fogadta el az illetékes 
Főigazgatóság, de erről értesítést a magyar hatóságok csak 2012. év elején kaptak. A záró jelentés 
elfogadása után a visszatartott 5% közösségi hozzájárulásból csak a ténylegesen elszámolható részt 
utalták át 2012-ben Magyarország számára. E prioritásnál az abszorpció 98,93%, a prioritás teljes 
közösségi kerete 53,67 M EUR volt, amelyből mintegy 300 ezer EUR-t tesz ki a két projektre kifizetett 
közösségi hozzájárulás. 
 

1.prioritás A turisztikai potenciál erősítése a régiókban  
A turisztikai vonzerők fejlesztése 1. prioritásnál 2010-ben még sor került kifizetésre, mivel néhány 
projekt esetében a kedvezményezettek nem tudták időben teljesíteni a záró elszámolás minden 
feltételét, a hatósági engedélyek megszerzését. 2013-ban a program még nem zárult le. 

 

2. prioritás Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése  
A térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 2. prioritás esetében 2009-től már nem 
történt kifizetés. A prioritáson belül a hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 
intézkedésnél a keret felhasználás elmaradt a tervezettől, mivel a támogatási szerződésekben rögzített 
tervezett költségeknél kevesebbe került a megvalósítás. A város rehabilitációra és az alapfokú oktatási 
infrastruktúra fejlesztésére az előirányzatot jelentősen meghaladó kötelezettségvállalás és teljesítés 
jutott. A többlet kötelezettségvállalás lehetőségét teljes mértékben az alapfokú oktatási nevelési 
infrastruktúra fejlesztése intézkedésnél érvényesítettük. 
 

3. prioritás Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban  
A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése 3. prioritásban, amelyet az Európai 
Szociális Alap finanszírozott, az EUR-ban denominált keretnek csak 99,4%-át sikerült felhasználni 
(68,22 MEUR). A többlet kötelezettségvállalást, amelynek mértéke 10%-volt, részben a lemorzsolódás, 
részben a nem elszámolható költségek miatti korrekció emésztette fel. Ugyanis a projektek működési 
időszakán túl is használható tárgyi eszközök esetében nem a teljes bekerülési értéket, hanem csak a 
projekt idejére időarányosan jutó értékcsökkenési leírást lehetett elszámolni, ami miatt korrekcióként 
1,665 M EUR-t kellett a költségnyilatkozatból levonni. Az erre vonatkozó döntést az Irányító Hatóság 
2009. májusában kapta kézhez, így már nem volt mód az abszorpció növelése érdekében további 
intézkedések megtételére. 
 

4. prioritás ROP Technikai segítségnyújtás  
A technikai segítségnyújtás 4. prioritás keretét csak 67,4%-ban sikerült felhasználni, a mintegy 760ezer 
EUR-t a záró elszámolás alkalmával az 1. és/vagy a 2. prioritásra lehet átcsoportosítani. A KTK 
technikai segítségnyújtás keretét maximálisan felhasználták, míg a ROP esetében a tájékoztatásra, 
tanulmányok és értékelések készítésre felhasználható előirányzatot nem sikerült felhasználni. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2G. számú melléklet 

19 02 01 01 02 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése ROP 

Megnevezés 

2011. évi 
tény 

2012. évi 
eredeti 

előirányzat 

2012. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2012. évi 
módosított 
előirányzat 

2012. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 12,6     1,5 1,5 11,90% 100,00% 

Bevétel 8,3         0,00% - 

Támogatás 0         - - 

Előirányzat-maradvány 5,7 –   1,5 1,5 26,32% 100,00% 

 
 

1.1.4. Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 

Az Operatív program keretében kedvezményezett felé pénzügyi teljesítés 2009. június 30-ig történt.  

A program négy prioritására vonatkozóan az előirányzatból 2013. évben kötelezettségvállalásra és 
kifizetésre nem került sor.. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
19/2/1/4/0 Környezetvédelem és 
Infrastuktúra Operatív program 

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   34,5     94,1   0,0 0,0 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

          - - 

Bevétel   1,6     63,6 71,3 4456,3 112,1 

Támogatás   0,0         - - 

Előirányzat-maradvány   33,5     30,5   0,0 0,0 

 

1.1.5. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 

„A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program megvalósítására két alap, az ESZA (67%-ban) és az 
ERFA (33%-ban) társfinanszírozásában kerül sor. A prioritásban megjelölt célok elérése pályáztatás 
során kiválasztott projekteken, illetve központi programokon keresztül történik. 

A benyújtott 7 514 projekt javaslatból a HEP IH vezetője 2013. december 31-ig 3 715 projektet 
támogatott 827,9 M EUR (211,1 Mrd Ft) értékben, ami a hároméves keret 113,8%-os lekötését jelenti. A 
megvalósítás hetedik évének végére összességében 3 416 db támogatási szerződés került aláírásra 
831,4 M EUR (212,0 Mrd Ft) értékben, ami a keret 114,3%-a. 

A HEFOP összes intézkedése tekintetében 2013. évben az Európai Unió Bizottságával történt 
elszámolás alapján nem folyt be bevétel. 

Az HEFOP tekintetében a Magyar Államkincstár pm05 (Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása) 
alapján 2013. évben a halmozott forgalom 9.915.348 Ft volt. A kiadások 21,5%-át a maradvány 
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visszautalás tette ki, melyet az Irányító Hatóság 2013. évben négy alkalommal teljesített a Fejezeti 
maradvány elszámolási számlára. A kiadások másik meghatározó részét az IH-KH rendezések adták, 
melynek során az Irányító Hatóság – az OP zárása keretében - az EFK számláról visszautalta a befolyt 
követelések összegét az OP számlára. Az IH-KH rendezések az összkiadások mintegy 56,5%-át adták. 
A forráslehívások keretében támogatások utalása 2013-ban 2.179.232 Ft összegben történt. Az Irányító 
Hatóság 2013. évben két alkalommal kapott az NFÜ Fejezeti Főosztályától tartalékból való lenyitást 
(összesen 1.666.000 Ft értékben) annak érdekében, hogy két utólagos forráslehívás kifizetését 
teljesíteni tudja.  
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program fő célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a 
munkanélküliség csökkentése, az esélyegyenlőség megteremtése és fenntartása, a munkaerő 
versenyképességének folyamatos növelése. 
Összességében, az Irányító Hatóság a 15 intézkedés keretében 2009. év végéig 58 pályázati felhívást 
jelentetett meg, 50-et az Európai Szociális Alapból támogatott prioritások keretében, 8-at az ERFA-ból 
támogatott prioritás keretében. Az Irányító Hatóság a pályázati kiírások megfogalmazásakor és a 
pályázatok értékelésekor az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatásról 
szóló Kormányrendelet előírásait betartotta.  

A pályázati kiírások keretében az Irányító Hatóság 142,031 Mrd Ft (557 M EUR) értékben támogatott 
projekteket a HEFOP 1-3 prioritásai keretében, míg 60,697 Mrd Ft értékben (238 M EUR) az 
infrastrukturális beavatkozások keretében. 

 
A HEFOP Záró jelentés 2010. szeptember 30-án került benyújtásra az Európai Bizottság számára. 

 

1.prioritás Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása -1.1, 1.2, 1.3  

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása: 

A 2013. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel. 

A prioritáson belül nem volt kiadás 2013. évben.  

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 
1. prioritás intézkedések esetében: 

A prioritás támogatási kerete 40,82 Mrd Ft, szerződéskötésre – az abszorpciós intézkedések 
meghozatalát követően – 41,9 Mrd Ft értékben történt. 

 
2. prioritás Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére 
-2.1, 2.2, 2.3 

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása:  

2013. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-ból bevétel. A bevételek nem 
tartalmaznak az MPA-ból kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU 
társfinanszírozási része.  
A 2013. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel. 

A prioritáson belül 4,5 M Ft kiadás valósult meg 2013. évben. A kiadásokat az IH-KH rendezések 
keretében OP számlára visszafizetett összegek (2.254.167 Ft), a 2012. évi maradvány 
visszautalása (887.155 Ft) és egy forráslehívás kifizetése (1.348.000 Ft) jelentették. 

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 
2. prioritás intézkedések esetében: 

A prioritás támogatási kerete 22,2 Mrd Ft: a túlvállalás lehetőségével élve a szerződéskötés értéke 
elérte a 26,31 Mrd Ft-ot. 

 

3. prioritás Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó képesség támogatása– 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása: 

2013. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-ból bevétel. A bevételek nem 
tartalmaznak az MPA-ból kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU 
társfinanszírozási része. A 2013. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján 
nem folyt be bevétel. 
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A prioritáson belül 5,0 M Ft kiadás valósult meg 2013. évben. A kiadásokat az IH-KH rendezések 
keretében OP számlára visszafizetett összegek (3.347.756 Ft), a 2012. évi maradvány 
visszautalása (799.968 Ft) és egy forráslehívás kifizetése (831.232 Ft) jelentették. 

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 
3. prioritás intézkedések esetében: 

A prioritás támogatási kerete 58,5 Mrd Ft, melyből 69,28 Mrd Ft-ra a szerződéskötés megtörtént. Az 
Irányító Hatóság ezen prioritás keretében is élt a túlvállalás lehetőségével. 

 

4. prioritás Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése - 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

A kiadások-bevételek alakulásának indoklása: 

2013. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-ból bevétel. Az előirányzat 
bevételei a kiadásoknak az EU társfinanszírozási része.  

A 2013. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel. 

A prioritáson belül 0,4 M Ft kiadás valósult meg 2013. évben. A kiadást a 2012. évi maradvány 
visszautalása (439.625 Ft) jelentette. 

 

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 
4. prioritás intézkedések esetében: 

A HEFOP 4. prioritás keretében jóváhagyott központi program 10,8 Mrd Ft (42,4 M EUR) 
támogatási összeggel valósult meg. A beruházás összértéke 12,12 Mrd Ft. A program 
megvalósítása közel 100%-os kifizetéssel zárult. 

 

5. prioritás HEFOP Technikai segítségnyújtás 
A kiadások-bevételek alakulásának indoklása: 

2013. évben nem került betervezésre és így lehívásra sem MPA-ból bevétel. A bevételek nem 
tartalmaznak az MPA-ból kapott bevételeket. Az előirányzat bevételei a kiadásoknak az EU 
társfinanszírozási része.  

A 2013. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolás alapján nem folyt be bevétel. 
 

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása HEFOP 
5. prioritás intézkedései esetében: 
 

A Technikai Segítségnyújtás keretében nem került a teljes keretösszeg leszerződésre.  

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
19/2/1/5/0 Humán Erőforrás Operatív 
Program 

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   18,8     14,6 9,9 52,7 67,8 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0     0,0 0,0 - - 

Bevétel   10,3     9,7 7,4 71,8 76,3 

Támogatás   0,0     1,7 1,7 - 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  11,8 –   3,2 3,2 27,1 100,0 
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1.2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚJ SZÉCHENYI TERV/Nemzeti Stratégiai 
Referenciakeret) operatív programjai 

1.2.1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program  

 
Az idei évben a legfontosabb feladat a kifizetések gyorsítása, az abszorpciós célok eléréséhez 
szükséges kötelezettségvállalás megtétele volt. 

 
A korábbi évekhez képest jelentős kihívást jelentett az intézményrendszer számára az n+2/n+3 
célkitűzések teljesítése, melyhez az Irányító Hatóságnak 136,7 Mrd Ft támogatással kellett elszámolnia 
2013.12.31-ig a Bizottság felé, ami azt jelentette, hogy a korábbi évek átlagos kifizetésének a 
másfélszeresét kellett kiutalni a kedvezményezettek részére.  

  

A program záráshoz közeledve kiemelten fontossá vált, hogy az Irányító Hatóság minden szükséges 
intézkedést megtegyen, hogy a program zárásakor biztosított legyen az operatív program 100%-os 
abszorpciója. A projektektől történő visszalépések és elállások számának folyamatos emelkedése miatt 
felmerült annak kockázata, hogy ha az intézményrendszer nem avatkozik közbe, akkor a projekt 
zárására jelentősen csökken a hatályos szerződések összege, nem tudjuk biztosítani a rendelkezése 
álló forrás 100%-os lekötését, kifizetését. Ennek érdekében a GOP 1-3 prioritásnál 3 alkalommal történt 
többlet-kötelezettségvállalás igénybevétele illetve a GOP 4 prioritás esetében a megfordult források újra 
kihelyezésére került sor. Az év során összességében 305.295,1 M Ft-tal nőtt a szerződéssel lekötött 
összeg. Ugyancsak a 100%-os abszorpció elérését biztosítja, hogy az egyes konstrukciók esetében 
meghosszabbodott a pályázatok beadási és elszámolási határideje. 

 

Az egyes prioritások kiadásainak és forrásainak alakulása 2013-ban az alábbiak szerint alakult:  
 

1. prioritás GOP 1. K+F innováció a versenyképességért 
Az alacsony hazai vállalati K+F és innovációs aktivitás növelésének, a létező kapacitások és 
eredmények jobb hasznosításának, illetve a K+F+I folyamat szereplői közötti együttműködésnek az 
ösztönzése azok a kiemelten fontos területek, melyekre a prioritási tengely fókuszál. Ezeket az operatív 
célokat a GOP főként a vállalati kutatási projektek konkrét termékig vagy szolgáltatásig, sőt, ezek piacra 
viteléig terjedő támogatásával, illetve a K+F és innováció intézményi, infrastrukturális és 
humánerőforrás feltételeinek fejlesztésével kívánja elérni.  

 
A prioritás jellegzetessége, hogy a pályázat kiírása és a Támogatási Szerződés aláírása között legalább 
egy év telik el, ezért a 2013. évi kifizetések a korábban meghirdetett konstrukciókra beadott 
pályázatokra történtek. A K+F projektek esetében a megvalósítás időszaka elhúzódhat, a kifizetések 
lassan indultak be, ezt mutatják a korábbi évek kifizetési számai, azonban a növekvő tendencia ezen 
prioritásnál is érzékelhető. Az idei évben jelentős összegű előleg kifizetésére került sor, mely részben a 
2012. évben meghirdetett konstrukciók nyertes pályázóinak lett kiutalva. Az előleg kifizetés 
növekedéséhez járult hozzá, hogy a korábbi években meghirdetett pályázatokra igénybe vehető előleg 
összege 2013-ban megemelésre került.  
 

2. prioritás GOP 2. A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztése 
Az előirányzat célja, hogy támogassa a növekedési potenciállal rendelkező és versenyképes, magas 
minőségű termékek/szolgáltatások gyártására/nyújtására alkalmas csúcstechnológiának számító 
termelőkapacitások létrehozását, bővítését. Az intézkedésen belül felállításra kerül egy 
vállalkozásfejlesztési rendszer, valamint cél a vállalati informatizáltság szintjének emelése egy komplex 
vállalati infokommunikációs fejlesztési program támogatásával. Ezen felül a prioritás támogatja a 
minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetését megcélzó 
vállalkozásokat.  
A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is a 2. prioritás keretében megjelent pályázatok voltak a 
legkeresettebbek, ezt mutatják a kötelezettségvállalás adatai is. A kedvezményezettek körében a 
legnépszerűbb pályázatok a GOP-2.1.1-11/A, GOP-2.1.1-11/B és a GOP-2.1.1-11/M. Utóbbi 
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konstrukció különlegessége, hogy a nyertes pályázók egyaránt részesülnek vissza nem térítendő és 
visszatérítendő támogatásban.  
 

3. prioritás GOP 3. A modern üzleti környezet erősítése 
A prioritási tengely keretében nem közvetlenül a vállalkozások, hanem azok külső működési 
környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban, a Nemzeti Akcióprogramban megfogalmazott 
szabályozási intézkedéseket kiegészítve. A prioritás támogatja a hálózati infrastruktúra létrehozását, a 
logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését, a kkv-k piaci megjelenését valamint a hátrányos 
helyzetű, megváltozott munkaképességű és a női munkavállalók és a GYES/GYED-ről visszatérők 
integrációját a munkaerőpiacon. Az év során egyetlen új konstrukció jelent meg „versenyképes üzleti 
környezet fejlesztése” elnevezéssel.  
A korábbi évekhez hasonlóan idén is ez a prioritás volt az, ahol a legkevesebb kifizetés történt.   

Összes kifizetés 4,4 Mrd Ft volt. Egyrészt a 3. prioritás a technikai segítségnyújtás prioritáson kívül a 
második legkisebb összegű prioritás, ebből adódóan itt nagy volumenű kifizetés nem lehetséges, 
hiszen a kis szerződéses állományhoz kis összegű kifizetés tartozik. Másrészt a prioritás két 
meghatározó fejlesztési típust tartalmaz, logisztikai parkok létesítését és szélessávú internet fejlesztést. 
Mindkét fejlesztés élőmunka igényes, építőipari kivitelezéssel valósulnak meg, amelyek várható 
időigénye 24-30 hónap. 

 

4. prioritás GOP 4. JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök 
A GOP 4. prioritás visszatérítendő támogatási formákat vezetett be a mikro-, kis- és középvállalkozások 
számára.  
A prioritás célja, hogy a bankokkal hitelviszonyban nem álló, vagy nem kívánt mértékben finanszírozott 
magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése:  

• a hitelhez jutás lehetőségeinek bővítésével,  
• a hitelgarancia intézményrendszerének javításával, támogatásként (garanciaként) a 

ténylegesen nyújtott összeg sokszorosát lehetséges piaci hitelek útján megmozgatni, 
• valamint a tőkealapok számára a holdingalap kezelő társfinanszírozást tesz lehetővé, a 

magánbefektetőket a költségek és hozamok nem arányos megosztásával ösztönözzük a kisebb 
cégekbe történő befektetésekre. 

 

A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is a hiteltermékek (Kombinált mikrohitel és az Új 
Széchenyi Hitel) voltak a legkeresettebbek, 2013-ban a két programra összesen 43.452,6 M Ft 
támogatás folyósítása történt meg. Az Új Széchenyi Hitel iránti kereslet növekedés miatt a program 
kerete az év második felében kimerült, a megtérült források által allokált abszorpciós keret 
igénybevétele vált szükségessé.  
A garanciaprogramokra történő kifizetéseknél is jelentős növekedés volt tapasztalható a korábbi 
évekhez viszonyítva. 2013-ban a hitelgarancia és a viszontgarancia programra 2.250 M Ft támogatás 
kifizetése történt meg a forráskezelő szervezet részére. 
Új termékként jelent meg az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogram Növekedési Alap, melynek keretén 
belül 6 Mrd Ft-ra pályázhattak a közvetítők. 2013-ban megtörtént az alapkezelők kiválasztása, így a 
teljes összeg lekötése megtörtént. Az év során mindösszesen 9.021,5 M Ft támogatás lehívása történt 
meg a kockázati tőke programokra. 

A GOP 4. prioritás keretében történik a Forráskezelő Szervezet finanszírozása is. A működési költségei 
finanszírozására negyedévente szállítói előleg utalása történt, melynek összegével 2014-ben kell majd 
elszámolnia. 

 

5. prioritás GOP 5. Technikai segítségnyújtás 
A prioritás elsődleges célja az Operatív Program előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, 
tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozása, továbbá az alap megvalósításához 
szükséges adminisztratív kapacitás megerősítéséhez szükséges költségek fedezése. 

 

2013-ban a „Gazdaságfejlesztési Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti 
feladatainak ellátása” című projektre történt kötelezettségvállalást a jogszabály megszüntette, azonban 
év végén újabb projekt megindítása történt a felszabadult összegre, melyre 2014-ben történt meg a 
kötelezettségvállalás. 
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Az Irányító Hatóság a technikai segítségnyújtás keretéből 2013-ban az alábbi projekteket finanszírozta: 

• A Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási konstrukcióinak lebonyolítása a Magyar 
Gazdaságfejlesztési Központ közreműködésével, 

• Az Irányító Hatóság Monitoring Bizottsági üléseinek teljes körű lebonyolítása, 
• A Gazdaságfejlesztési Operatív Program intézkedéseivel kapcsolatos 2011-2015 évi MAG – 

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. által megvalósított kommunikációs feladatok 
ellátása, 

• A Gazdaságfejlesztési Operatív Program megvalósulásához kapcsolódó egyéb tevékenységek 
finanszírozása 2011-2015 évben. 

 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
272034 Gazdaságfejlesztés Operatív 
Program 19 02 04 01 00 

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   166 143,3    137 984,7       239 866,5    221 998,1     133,6  93,0 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

            

Bevétel   152 817,5    125 222,3       189 560,5    183 136,8     119,8  96,6 

Támogatás   22 500,0     12 762,4       30 520,9     30 520,9     135,6  100,0 

Előirányzat-maradvány   10 610,2     –   19 785,1     19 785,1     186,4  100,0 
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1.2.2. Környezet és Energia Operatív Program  

 
1.prioritás Egészséges, tiszta települések prioritás tengely 
Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés 
környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkel az Uniós csatlakozásból 
Magyarországra háruló, részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. A prioritásba tartozó 
konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. Ehhez 
képest többlet feladatot a prioritás csak kis összegben vállal magára: egyedül az ivóvíz esetében jelenik 
meg a hazai jogszabályi feladatokból adódó ammónium mentesítés. A támogatás célcsoportját a 
települési önkormányzatok, jogi személyiségű társulások (azok társulásai, együttműködései), az állam 
mint közmű tulajdonos felhatalmazása alapján  eljáró szervezet, települési önkormányzatok 
képviselőjeként eljáró költségvetési szervek, valamint közszolgáltatók alkotják. A fejlesztések 
előkészítésének illetve megvalósításának támogatására is lehet pályázni, a nyertes projektek a megítélt 
támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.  

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2013-ban 210,6 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás 
állománya. 

2. prioritás  Vizeink jó kezelése prioritás tengely 
A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség/ivóvízbázis védelem, hulladéklerakók 
rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog 
az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és csökkenni fog 
veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával EU-s (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése) kötelezettségeknek is eleget teszünk. A támogatás célcsoportját az egyes 
konstrukcióktól függően az 1995. évi LVII. törvény 16. §. alapján azok az önkormányzatok, 
önkormányzatok társulásai, amelyeknek árvízvédelmi kötelezettségük van, a települési 
önkormányzatok, Nemzeti Park Igazgatóságok, Vízgazdálkodási társulatok, illetve ezek társulása 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok, MÁFI, magyar állam, 
mint tulajdonos képviseletében eljáró szervezetek, Központi költségvetési szervek, a Honvédelmi 
Minisztérium szervei, MNV Zrt. és Kincstári Vagyonigazgatóság alkotják. A fejlesztések 
előkészítésének, illetve megvalósításának támogatására is lehet pályázni, a nyertes projektek a 
megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.  
A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2013-ban 71,5 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás 
állománya. 

3. prioritás Természeti értékeink jó kezelése prioritás tengely 
A prioritási tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, ill. védett területek helyreállítását, 
megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légkábel, közút) természetbarát 
átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a természet közeli erdő- és mezőgazdálkodás 
infrastrukturális hátterének megteremtését, valamint a természetvédelmi nevelést (erdei iskolák 
fejlesztése) támogatja. A kedvezményezettek, melyek többségében Nemzeti Park Igazgatóságok, ill. 
egyéb helyi és központi költségvetési szervek  a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás 
formájában kapják meg.  

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2013-ban 13,19 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás 
állománya. 

4. prioritás A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritás tengely 
A prioritás azokat hő- és/vagy villamosenergia-termelésre fókuszáló projekteket kívánja támogatni, 
amelyek eredményeként a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamos energia részaránya a 
teljes hazai energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók 
felhasználásával járó CO2 kibocsátás mérsékléséhez. A támogatás mértékének megállapításánál 
figyelembe vesszük – többek között – az adott projekt jövedelemtermelő képességét, megtérülését, 
költséghatékonyságát, illetve regionális elhelyezkedését. Kiemelt szempont az adott energiaforrás 
fenntartható módon történő használatának igazolhatósága. A támogatás célcsoportját az egyes 
konstrukcióktól függően vállalkozások, központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi 
önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásai, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és azok intézményei, közhasznú 
szervezetek, többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú gazdasági társaságok, egyházi jogi 
személyek és azok intézményei, társadalmi szervezetek alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós 
nyílt, valamint egyfordulós automatikus/könnyített eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a 
nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.  
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A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2013-ban 25,1 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás 
állománya. 

 

5. prioritás Hatékony energia-felhasználás prioritás tengely 
A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek épületeire és 
az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeire is), valamint a 
távhőszolgáltatók- és termelők energia-takarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló 
beruházásainak elősegítése, - részben pénzügyi konstrukciókkal történő - támogatása. A támogatás 
célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, központi költségvetési szervek és intézményeik, helyi 
önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásai, valamint az Önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és azok 
intézményei, a közhasznú szervezetek, többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, 
egyházi jogi személyek és azok intézményei, KKV-k, társadalmi szervezetek, harmadik feles 
finanszírozást nyújtó gazdasági társaságok alkotják. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, ill. 
egyfordulós könnyített kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes 
projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg. 

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2013-ban  60,58 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás 
állománya. 

 

6. prioritás Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely 
A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített 
környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek 
megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának 
környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag történő kezelésének 
megteremtése és hozzáférhetővé tétele is a prioritás tevékenységi körébe tartozik. A támogatás 
célcsoportját az egyes konstrukcióktól függően, helyi önkormányzatok és helyi önkormányzati 
társulások, költségvetési szervek és önkormányzati intézmények, közhasznú szervezetek, egyházak, a 
fentiek konzorciuma, kis- és középvállalkozások , központi költségvetési szervek, helyi költségvetési 
szervek és önkormányzati intézmények, országos és területi civil szervezetek alkotják. A benyújtott 
pályázatok egyfordulós nyílt sztenderd, egyfordulós nyílt automatikus/könnyített és  kétfordulós nyílt 
kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a megítélt 
támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg.  

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2013-ban 3,81 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás 
állománya. 

 

7. prioritás Projekt előkészítési prioritás tengely A prioritás elősegíti, hogy a KEOP szakmai 
prioritástengelyei keretében megvalósítandó projektek előkészítése gyorsan, az elvárt ütemezésnek 
megfelelően, koordinált módon és magas színvonalon történjen, melynek eredményeként költség 
hatékony és fenntartható létesítmények, szolgáltatások jöhessenek létre. A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-
PM együttes rendelet alapján lehetőség van a nagy előkészítési igényű, szak-prioritások keretében 
megvalósítani kívánt pályázatok kidolgozásának támogatására az OP forrásaiból. A KEOP tekintetében 
ezen konstrukció keretén belül van lehetőség az előkészítési projektjavaslatok kidolgozásának 
elősegítésére is. Ennek megfelelően a szakmai prioritási tengelyekben indítani kívánt megvalósítási 
pályázatok előkészítési fordulójában támogatási döntéssel rendelkező projektek előkészítésének 
támogatása is megvalósul a jelen konstrukció keretében.  
Még a 2012-es év folyamán, a 7.1.0 (Derogációs vízi közmű projektek előkészítése) konstrukció 
kivételével az összes kiírás felfüggesztésre került a prioritásban. A fennmaradó kerettel a 2014—2020 
időszak előkészítését szolgáló 7.9.0 kiírást finanszírozzuk. 

A prioritás tengelyhez kapcsolódóan 2013-ban 17,36 Mrd Ft-tal növekedett az IH kötelezettségvállalás 
állománya.  

 
8. prioritás Technikai segítségnyújtás prioritás tengely 
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az 
operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési 
tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív 
kapacitás megerősítését.  
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A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg 
a közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban 
felmerülő költségek az érintett OP technikai segítségnyújtás keretéből finanszírozható. Ennek 
megfelelően a KEOP technikai segítségnyújtás prioritásból kerül finanszírozásra a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, valamint az "Energia Központ" Energiahatékonysági, 
Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaság, mint a KEOP 
végrehajtásában közreműködő szervezetek feladatainak ellátása, valamint a KEOP Monitoring 
Bizottsága működtetésével kapcsolatos illetve egyéb az OP megvalósítását támogató egyéb szakértői 
feladatok.  

A KSz-ekkel kötött 9 éves szerződések éves összegei valamint a szakértői szerződések támogatási 
összegei tekinthetőek az adott prioritás kötelezettségvállalásának.  
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
19 02 04 19 00 Környezet és Energia 
Operatív Program 

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   153 987,9 264 573,7   322 435,3 314 342,5 204,1 97,5 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

             

Bevétel   111 493,0 243 462,9   281 025,4 287 746,0 258,0 102,3 

Támogatás   39 065,3 21 110,8   31 437,1 61 437,1 157,2 195,4 

Előirányzat-maradvány   13 402,3 –   9 972,8 9 972,8 74,4 100,0 

 

1.2.3. Államreform Operatív Program (ÁROP) 

Az operatív program fő szándéka, hogy a közigazgatási rendszer teljesítményét és a nyújtott 
szolgáltatások színvonalát a szűkös erőforrások optimális felhasználása mellett növelje. A program több 
beavatkozásnál rendszerszerű változás elérésére törekszik. Ahol a rendelkezésre álló szűkös 
fejlesztési források ezt nem teszik lehetővé, ott a közigazgatás működésére ható azon ösztönzők, 
kulcstényezők átalakítására törekszik, amelyek az érintett alrendszeren túlmutató hatásokat 
gerjesztenek. 

A program a jelzett célokat az alábbi táblázat szerinti prioritási tengelyeken keresztül kívánja teljesíteni. 
Az Államreform operatív program rendelkezésére álló forrás bemutatása prioritás szinten a  
2013.december 31-én érvényben lévő operatív program alapján. (280.- Ft/euró technikai árfolyamon): 

 

Prioritási tengelyek 
Támogatási összeg 

forintban 
Százalékos megoszlás 

Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés 23 727 862 200 48,93% 

Az emberi erőforrás minőségének javítása 9 446 766 840 19,48% 

A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések 13 382 883 360  27,60% 

Technikai segítségnyújtás (a konvergencia és regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás célkitűzések együttesen) 

1 934 986 480 3,99% 

Összesen 48 492 498 880,- 100% 
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2012. július 29-től 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. rendelet módosításáról szóló 176/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a Magyar 
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-t jelölte ki közreműködő szervezetként az ÁROP vonatkozásában. 
A közreműködő szervezet folyamatosan, az SLA megállapodásban foglaltak szerint vesz részt a 
projektek lebonyolításában.  

Az operatív program előrehaladása és forráslekötése szempontjából a 2012. év megalapozó munkáját 
követően a 2013. évben a megvalósítás mellett a konstrukciók finomhangolása történt meg, valamint 
elindult számos, a szélesebb intézményi kört célzó pályázati konstrukció többek között az 
önkormányzatok és kormányhivatalok részére, így valamennyi, a hatályos akciótervekben szereplő 
konstrukció meghirdetése megtörtént. Az operatív program keretében 2013-ban 206 db támogatási 
szerződéssel lekötött összeg összesen 18,243 Mrd Ft volt, mely a teljes operatív program keretének 37 
%-át teszi ki. A 2013-ban 6 db kiemelt, 31 db pályázatos, összesen 37 db projekt fizikai és pénzügyi 
zárása történt meg. 
 

ÁROP Technikai segítségnyújtás 

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az 
operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési 
tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív 
kapacitás megerősítését. 
Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2013. évben három, egymástól jól elkülöníthető 
felhasználási célt lehet elkülöníteni: 

1. a közreműködő szervezettel kötött szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása; 

2. a Monitoring Bizottság (MB) üléseihez a műszaki és humán feltételek biztosítása (fordítások, 
tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglátás); illetve 

3. a közreműködő szervezet által ellátott kommunikációs tevékenységek. 

Az operatív program monitoring bizottsága 2013. évben 3 alkalommal ülésezett, 5 db írásos szavazásra 
került sor. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
19 02 04 20 00 Államreform Operatív 
Program 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányza

t 

2013. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 749,2 7 454,7   17 954,7 15 772,4 420,7  87,8  

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

              

Bevétel   3 454,1 6 712,6   6 792,1 12 941,3 374,7  190,5  

Támogatás   1 248,5 742,1   9 000,0 9 000,0 720,9  100,0  

Előirányzat-maradvány   1 209,2 –   2 162,6 2162,6 178,8  100,0  

 

1.2.4. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 

 

A program tárgya a közigazgatásnak a modern kor igényeinek megfelelő, az információs társadalom 
lehetőségeire is építő fejlesztése. Versenyképesség-növelési célunk érvényesítése érdekében – 
összhangban az állampolgárok és a vállalkozások növekvő elvárásaival – az eddigi intézménycentrikus 
hozzáállás helyébe folyamatosan a szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú megközelítés lép. A 

2733



 

 

kormányzati folyamatok átszervezésével, egyszerűsítésével, majd ezt követően infokommunikációs 
eszközökkel történő támogatásával hatékonyabbá kívánjuk tenni az állam működését, hogy ugyanannyi 
szolgáltatást kevesebb erőforrással tudjon ellátni. 

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program rendelkezésére álló forrás prioritás szerinti bontásban 
2013.december 31-én érvényben lévő operatív program alapján ( 280 Ft/euró technikai árfolyamon): 

 

 

Prioritási tengelyek 
Támogatási összeg 

(forintban) 
Százalékos megoszlás 

1. prioritás: a közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső 
folyamatainak megújítása 51 686 458 600 ,-  45,19% 

2. prioritás: a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató 
fejlesztések (szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez) 39 542 862 240 ,-  34,57% 

3. prioritás: kiemelt fejlesztések 21 026 755 400 ,-  18,38% 

4-5. prioritás: technikai segítségnyújtás (konvergencia és KMR együttesen) 2 125 369 120 ,-  1,86% 

Mindösszesen: 114 381 445 360,- 100% 

 

A közigazgatás átalakulásához kapcsolódóan jelentős lépés volt a 2013. január 1-jétől működésbe lépő 
járási hivatalok, valamint kormányablak rendszer felállása, amelyhez számos EKOP projekt 
kapcsolódik, amely ezen átalakítások informatikai hátterét megalapozta. Az operatív program 
előrehaladása és forráslekötése szempontjából a 2013. évben a megvalósítás mellett egyes 
konstrukciók finomhangolása történt meg, valamint további új konstrukciók nevesítésére és 
meghirdetésére került sor, így a hatályos akciótervekben szereplő konstrukció meghirdetése 
megtörtént. 

2013-ban 16 db kiemelt projekt és 24 db pályázat támogatási szerződése került megkötésre, mely 
összegszerűen 45,274 Mrd Ft-ot jelent és az operatív program teljes keretének 38 %-át teszi ki. 
2013-ban 11 projekt került lezárásra ezzel együtt összesen 2013. év végéig összesen 29 projekt zárult 
le, a projektek leszerződött támogatási összegét tekintve összesen azok 18 %-a került eddig lezárásra. 

 
EKOP Technikai segítségnyújtás 

Az Európai Tanács 1083/2006/EK rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az 
operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési 
tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív 
kapacitás megerősítését. 

A 2007-2013-as időszakban a technikai segítségnyújtás források két helyen jelennek meg: az operatív 
programok technikai segítségnyújtás prioritásai tengelyeiben és a horizontális Végrehajtás operatív 
programban (VOP). 

Az OP TA keret felhasználása szempontjából 2013. évben négy, egymástól jól elkülöníthető 
felhasználási célt lehet elkülöníteni: 

- a közreműködő szervezettel kötött szerződés pénzügyi fedezetének biztosítása; 

- a Monitoring Bizottság (MB) üléseihez a műszaki és humán feltételek biztosítása (fordítások, 
tolmácsolás, helyiség biztosítása, technikai eszközök biztosítása, vendéglátás); illetve 

- a közreműködő szervezet által ellátott kommunikációs tevékenységek; 

- az EKOP-ból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása. 

Az operatív program monitoring bizottsága 2013. évben 3 alkalommal ülésezett, 3 db írásos szavazásra 
került sor.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

I/2G. 
számú 

mellékl
et 

19 02 04 21 00 Elektronikus Közigazgatás 
Operatív Program 

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   9 482,9 19 388,3   40 504,6 37 306,8 393,4  92,1  

  
ebből:  személyi juttatás               

Bevétel   8 155,5 16 480,1   29 674,0 31 819,5 390,1  107,2  

Támogatás   4 014,0 2 908,2   6 000,0 9 000,0 224,2  150,0  

Előirányzat-maradvány   2 144,0 –   4 830,6 4 830,6 225,3  100,0  

 

1.2.5. Közlekedés Operatív Program  

A közlekedés fejlesztésének legfontosabb célja a biztonságos elérhetőség javítása, a globális és a 
regionális versenyképesség növelése, a társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erősítése céljából.  
A 2013. december 31-én uniós forrásból fennálló KÖZOP kötelezettségvállalás állomány 2 117 772,4 M 
Ft. Kifizetés 2013. évben 400 014,2 M Ft értékben történt.  

 
Az egyes prioritások és azok céljai:  

 

1. prioritás Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása 

Elsődleges szempont az Európai Unió országai közötti kapcsolatot szorosabbá fűző TEN folyosók 
közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak továbbépítése a főváros irányából az országhatárok 
felé.  
2013. évi kötelezettségvállalás változása 5.785,9 M Ft, kifizetés 50.368,2 M Ft, ebből kedvezményezetti 
előleg folyósítás 530,0 M Ft volt. Korábban nem uniós finanszírozású projektekhez kapcsolódóan, 
melyek utólag részesültek KÖZOP támogatásban, 115,4 M Ft a költségvetés által korábban 
finanszírozott számlaérték esetében került sor technikai átforgatásra a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 
58.§-a alapján. 

 

2. prioritás Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása 

A vasúti fejlesztések a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex 
módon, a kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A vízi úti 
fejlesztések célja a Duna meghatározott szakaszain hajózható szállítási pálya létrehozása.  

2013. évi kötelezettségvállalás változása 115.816,2 M Ft, kifizetés 146.258,3 M Ft, ebből 
kedvezményezetti előleg fizetés 50,0 - M Ft volt. Korábban nem uniós finanszírozású projektekhez 
kapcsolódóan, melyek utólag részesültek KÖZOP támogatásban, 333,4 M Ft a költségvetés által 
korábban finanszírozott számlaérték esetében került sor technikai átforgatásra a 4/2011. (I.28.) Korm. 
rendelet 58.§-a alapján. 

 

3. prioritás Térségi elérhetőség javítása 

A TEN hálózat nem gyorsforgalmi jellegű fejlesztései (kapacitásbővítés, burkolat megerősítés, elkerülő 
szakaszok építése, kerékpárút hálózat fejlesztése)  
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2013. évi kötelezettségvállalás változása 349,968,2 M Ft, kifizetés 123.790,8 M Ft, ebből 
kedvezményezetti előleg fizetés 3.095,6 M Ft volt. A prioritás keretében 1.604,4 M Ft került 
átforgatásra. 

 

4. prioritás Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és 
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 

A prioritás célja az intermodális kapcsolatok fejlesztése, ezen keresztül a szállítás környezetbarát 
közlekedési módokra történő átterelése.  
2013. évi kötelezettségvállalás változása 2.027,3 M Ft, kifizetés 1.572,2 M Ft, kedvezményezetti előleg 
fizetés 135,9 M Ft. A prioritás keretében 19,6 M Ft került átforgatásra. 

 

5. prioritás Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 

A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának 
enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok enyhítése érdekében jelentős fejlesztésekre kerül sor 
Budapesten, és a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban.  

2013. évi kötelezettségvállalás változása 27.776,5 M Ft, kifizetés 90.655,7 M Ft,, ebből 
kedvezményezetti előlegre kifizetés nem történt. A prioritás keretében 7.304,2 M Ft került átforgatásra. 

 

6. prioritás Technikai segítségnyújtás 
Ez biztosítja a KÖZOP IH szakértői támogatását, a Monitoring Bizottság illetve albizottságainak 
működtetését, továbbá a KÖZOP Közreműködő Szervezet végrehajtási és monitoring tevékenységének 
finanszírozását. 
2013. évben kötelezettségvállalás változása 451,3 M Ft, kifizetés 2.781,1 M Ft,, ebből 
kedvezményezetti előleg kifizetés 58,8 M Ft. 

 

KÖZOP összesen 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
19 02 04 02 00 Közlekedés 
Operatív Program 

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     320 591,3   409 390,6 400 014,2 -- 97,7 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

          - - 

Bevétel     258 820,1   364 904,7 293 857,3 - 80,5 

Támogatás     61771,2   31 398,6 102 512,4 - 326,5 

Előirányzat-maradvány     –   13 087,2 13 087,2 - 100,0 

 

1.2.6. Végrehajtás Operatív Program 

 

A Végrehajtás Operatív Program átfogó célja biztosítani a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) 
és azon belül az operatív programok hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósítását, 
elősegíteni a 2007-2013-as időszakban felhasználható források teljes abszorpcióját.  

Az OP a céljait a következő prioritásokon keresztül kívánja elérni: 
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1. prioritás A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények 
működtetése és fejlesztése 
A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős intézmények (NFÜ szervezeti egységei, 
igazoló hatóság, ellenőrző hatóság, egyéb horizontális feladatokat ellátó szervezetek) támogatások 
kezelésével kapcsolatos feladatainak finanszírozását, valamint az intézményrendszer egészének 
felkészülését segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.  

 
2. prioritás A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer 
A prioritás az intézményrendszer szereplői (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Széchenyi Programiroda 
Nkft.) által ellátandó – főként a támogatások felhasználásának jogszabályi követelményeiből adódó – 
feladatok ellátásának támogatását szolgálja.  

A tagállamok számára az EU jogszabályban írja elő, hogy rendelkezzenek egy átfogó monitoring 
informatikai rendszerrel, amely segítségével nyomon lehet követni a támogatások felhasználását, az 
ezekből finanszírozott programok és projektek előrehaladását, illetve képes naprakész statisztikák és 
jelentések előállítására, a rendeletben foglalt adatok elektronikus cseréjére az Európai Bizottság és 
Magyarország között. Jogszabályi előírások alapján a tagállamok feladata továbbá rendszeresen 
vizsgálni a források felhasználásának, a fejlesztési célok megvalósulásának eredményességét és 
hatékonyságát, tájékoztatást nyújtani az elérhető támogatásokról, mind a lehetséges 
kedvezményezettek, mind a szélesebb közvélemény számára.  
Mindezeken felül fontos feladat a támogatások felhasználását elősegítő minőségi projektek 
előkészítésének és megvalósításának támogatása tanácsadói hálózat felállításával és 
működtetésével.  

A területiséget (földrajzi lehatárolás) figyelembe véve a Végrehajtás Operatív Program csak az 1. 
célkitűzés (konvergencia) alá tartozó régiókat fedi le. Az operatív program Közép-Magyarország 
Régió érdekében megvalósuló tevékenységei hazai költségvetésből, az NSRK és az operatív 
programok forrásain kívül kerülnek támogatásra. Az erre vonatkozó költségek a projektek 
költségvetésének 8,15%-át teszik ki, a Közép-Magyarország Régió NSRK-ból történő részesedése 
alapján. Ezen költségek az Alapokból nem kerülnek támogatásra. 

2013 végéig a 280Ft/EUR árfolyamon számított hétéves keret 98,14%-a,összesen 116,25 Mrd Ft 
került lekötésre. Az előirányzat terhére teljesített kifizetések fő területei 2013-ban:  

• NFÜ kapacitás, azaz az NFÜ személyi állományának finanszírozása 

• NFÜ IH-k és a végrehajtásban résztvevő, horizontális feladatokat ellátó főosztályok 
feladatellátásának finanszírozása 

• A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Államkincstár NSRK-val kapcsolatos feladatokat 
ellátó egységei humán kapacitás fejlesztésének és feladatellátásának biztosítása (pl.: 
Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya, Európai 
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság) 

• Horizontális koordinációt ellátó szervezet támogatása (NAV OLAF Iroda) 

• egyéb, a programok végrehajtásához szükséges szervezet feladatellátásának finanszírozása 
(NSRK dokumentumok digitalizálása, Klaszterfejlesztési Iroda, Duna Stratégia, Nemzeti 
Fejlesztési Kormánybizottság mellett működő Fejlesztési Iroda). 

• képzési, humánerőforrás-fejlesztési projekt az intézményrendszer magas színvonalú 
működését ellátó képzett, motivált humán erőforrás fenntartható módon való biztosítására 

• Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) fejlesztése és üzemeltetése, 

• fejlesztési programok értékelése, a folyamatos értékelés rendszerének működtetése, 

• széleskörű tájékoztatás nyújtása az EU szerepéről, az EU Alapokról, az NSRK-ról a 
Kommunikációs Stratégia alapján, ügyfél-tájékoztatási rendszer fejlesztése.  

NSRK támogatási lehetőségekkel kapcsolatos helyi elérhetőségű tájékoztatás, projektek 
megvalósításának elősegítése, problémás projektek kiemelt támogatása. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. 

számú 
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melléklet 

272023 Végrehajtás Operatív Program 19 02 
04 22 00 

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   16 183,4 14 388,9 0,0 19 577,7 17 987,4 111,1  91,9  

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   13 533,5 11 501,6 0,0 14 030,8 14 030,8 103,7  100,0  

Támogatás   3 753,8 2 887,3 0,0 2 991,8 2 991,8 79,7  100,0  

Előirányzat-maradvány   1 451,2 – 0,0 2 555,1 2 555,1 176,1  100,0  

 

1.2.7. Társadalmi Megújulás Operatív Program 

 

Az Operatív Program előrehaladását és a források lekötését jelentősen lassította, hogy a 
háttérintézmények szervezeti átalakulása részben a 2011. év végére fejeződött be, így a projektek 
előkészítését, illetve tervezését is lassították a pontosan nem ismert szervezeti változások, továbbá a 
jogszabályi környezet átfogó változása a 2011. év végén kezdődött el, amely jelentősen befolyásolta a 
már megjelent vagy előkészített konstrukciókat is. Ezért a Kormány 2011 második félévében a 
forrásvesztési kockázatok csökkentése érdekében kezdeményezte a TÁMOP módosítását az Európai 
Bizottságnál. 

 
Az EU-tól a TÁMOP OP keretén belül 204 674,1 M Ft bevétel realizálódott a tárgyévben. 

 

1. prioritás A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése  
 
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése prioritás keretében megvalósuló projektek. 
Az 1. prioritás azokat a szolgáltatásokat és programokat (aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket) 
támogatja, amelyek célja a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztathatóságának javítása olyan 
programokon keresztül, amelyek igazodnak: 

- az egyes munkavállalói csoportok sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni 
képességekhez, készségekhez és  

- a helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági lehetőségekhez. 
A prioritás a következők intézkedéseket foglalja magában: 

- Komplex munkaerő-piaci programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért (1.1. 
intézkedés),  

- Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (1.2. intézkedés), 
- A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként 

(1.3. intézkedés), 
- Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások 

(1.4. intézkedés). 
Az 1.1. intézkedés az ÁFSZ nem állami szervezetek bevonásával megvalósítandó munkaerő-piaci 
programjait támogatja. Az 1.2. intézkedés a jogszabályban rögzített feltételek alapján nyújtandó, 
normatív típusú foglalkoztatási támogatásokat foglalja magában. Az 1.3. intézkedés az aktív munkaerő-
piaci politikák rendszerével összefüggő intézményfejlesztési elemeket finanszírozza. Az 1.4. intézkedés 
az innovatív, kísérleti kezdeményezésekhez, a térségi paktumokhoz nyújt támogatást. 
A projektek az ESZA Nonprofit Kft. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg. 
A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projektek 
végrehajtására kerül sor. 
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A prioritás keretében 2007-től összesen 31 db felhívás jelent meg, ebből 12 db kiemelt projekt, 5 db 
automatikus, 11 db egyfordulós, 3 db kétfordulós pályázat.  
A 2007-2008-as AT valamennyi konstrukciója lezárult szakmailag és pénzügyileg egyaránt.  
A 2009-10-es AT-ben szereplő konstrukciók megvalósítása is a végéhez közeledik,). A 2011-13-as 
akcióterv 2013-ban több alkalommal is módosult. A TÁMOP 1. prioritását érintően három önálló 
módosításra került sor. A módosítások a források hatékony és gyors felhasználása érdekében egyrészt 
a leszerződött kiemelt projektek keretösszegének növelését, másrészt a tartaléklistára került pályázatok 
támogatásához szükséges forrásátcsoportosításokat tartalmazták.   
 
A kiadások-bevételek alakulásának indoklása: 
 
A TÁMOP 1. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) 
biztosítja, így a bevételek tartalmilag az NFA-ból befolyt hazai társfinanszírozást és az EU bevételt 
tartalmazzák. A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett NFA forrásból a 
foglalkoztathatóság és alkalmazkodóképesség EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész a 
Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetet irányító Minisztériumtól 
lehívásra került a TÁMOP 1. prioritás esetében 9 396,0 M Ft összegben. 
. 
 
Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2013-ban 61 136,9 M Ft összegben került sor. Az IH-
Igh rendezés 73,9 M Ft volt 2013-ban.  
Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok és a kötelezettség-állomány alakulásának indoklása TÁMOP 
1. prioritás esetében: 

Az 1. prioritás keretében 2013. év végéig 720 db projekt (11 db kiemelt projekt és 709 db pályázat) 
esetében született támogatói döntés,  298,19 Mrd Ft összegben, és 283 db támogatási szerződés (11 
db kiemelt projekt, 272 db pályázat esetében) került megkötésre  289,68 Mrd Ft értékben. 

 

2.prioritás Alkalmazkodóképesség javítása  
 
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 2. Az alkalmazkodóképesség javítása 
prioritás keretében megvalósuló projektek. 
A 2. prioritás: a gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg a 
munkavállalóktól és a vállalkozásoktól egyaránt. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének 
és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés, amelyek a különböző 
szervezeteknek (köztük a civil szervezeteknek) és intézményrendszereknek a változásokhoz való 
igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják. A képzések a 
munkaerő-piaci kompetenciák megerősítésére, köztük a digitális írástudás fejlesztésére koncentráltak.  
A prioritás a következő intézkedéseket foglalja magában: 

- A képzéshez való hozzáférés segítése (2.1. intézkedés), 
- A képzés és a pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztése (2.2. intézkedés), 
- A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése (2.3. intézkedés), 
- Rugalmasság és biztonság (2.4. intézkedés), 
- A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között (2.5. intézkedés), 
- Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való 

alkalmazkodásuk segítése (2.6. intézkedés). 
A projektek az ESZA Nonprofit Kft. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg. 
A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projektek 
végrehajtására kerül sor. 
A prioritás keretében 2007-től összesen 102 felhívás jelent meg, amelyből egyfordulós pályázati kiírás 
80 (ebből 18 automatikus/könnyített), kétfordulós felhívás 2, kiemelt projekt pedig 20 db volt.  

A TÁMOP 2. prioritáshoz a hazai társfinanszírozási részt részben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) 
biztosítja, így a bevételek tartalmilag az NFA-ból befolyt hazai társfinanszírozást és az EU bevételt 
tartalmazzák. A tárgyévben a teljes költségvetési törvényben betervezett NFA forrásból a 
foglalkoztathatóság és alkalmazkodóképesség EU társfinanszírozásához biztosított hazai forrás rész a 
Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetet irányító Minisztériumtól 
lehívásra került a TÁMOP 2. prioritás esetében 6 883,6 M Ft összegben.  
 
Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2013-ban 42 866,6 M Ft összegben került sor. A KHR 
visszarendezés miatti visszafizetés 11,4 M Ft az IH-Igh rendezés 2 778,1 M Ft volt 2013-ban.  
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Az 2. prioritás keretében 2013. év végéig 5 054 db projekt (17 db kiemelt program, 5 037 db pályázat) 
esetében született támogatói döntés, 209 877,084 M Ft összegben és 4 262 db támogatási szerződés 
(15 db kiemelt,  4 247 db pályázat esetében) került megkötésre 188 893,184 M Ft értékben.  
 

3. prioritás Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek-  
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 3. A minőségi oktatás és hozzáférés 
biztosítása mindenkinek prioritás keretében megvalósuló projektek. 
A 3. prioritás célja, hogy a közoktatás rendszerében – az egész életen át tartó tanulás stratégiájával 
összhangban, annak célrendszerét megvalósítandó - egyszerre javuljon az oktatás eredményessége és 
hatékonysága, valamint mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő 
hozzáférés. A cél a közoktatási rendszer reformján keresztül elérni, hogy a közoktatás használható 
tudást, valamint a tudás és képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket adjon át 
mindenki számára. 
A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg. 
A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projektek 
végrehajtására kerül sor. 
A prioritás keretében 2007-től összesen 125 db felhívás jelent meg, ebből 20 db kiemelt projekt, 29 db 
automatikus, 76 db egyfordulós pályázat.  
Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2013-ban 39 266,4 M Ft összegben került sor. A KHR 
visszarendezés miatti visszafizetés 2,4 M Ft, IH-Igh rendezés 144,9 M Ft volt 2013-ban.  
A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák.  
 
A 3. prioritás keretében 2013. év végéig 4 578 db projekt (18 db kiemelt program, 4 560 db pályázat) 
esetében született támogatói döntés, 222 792,846 M Ft összegben és 4337 db támogatási szerződés 
került megkötésre 213 094,853 M Ft értékben.  

 
4. prioritás A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése 

érdekében 
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 4. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti 
fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében prioritások keretében megvalósuló projektek. 
A 4. prioritás a felsőoktatás versenyképességéhez, a bolognai szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú 
gazdaság kihívásainak való megfeleléshez szükséges tartalom-, módszertan-, és szolgáltatásfejlesztést 
célozza meg, különös tekintettel a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítésére, az 
intézményirányítás hatékonyságának növelésére, a kutatás-fejlesztési kapacitások bővítésére, valamint 
a műszaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak fejlesztésére. 
A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg. 
A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projektek 
végrehajtására kerül sor. 
A prioritás keretében 2007-től összesen 46 db felhívás jelent meg, ebből 10 db kiemelt projekt, 36 db 
egyfordulós pályázat.  
A TÁMOP 4. prioritásra allokált források lekötésre kerültek. Az összes tervezett pályázati felhívás 
kiírásra került. A Közép-magyarországi Régióra jutó források tekintetében 5,45 Mrd Ft túlvállalásra is 
sor került.  
Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2013-ban 42 177,5 M Ft összegben került sor. A KHR 
visszarendezés miatti visszafizetés 16,9 M Ft, IH-Igh rendezés 50,6 M Ft volt 2013-ban.  
A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák.  
 
A 4. prioritás keretében 2013. év végéig 429 db projekt (10 db kiemelt program, 419 db pályázat) 
esetében született támogatói döntés, 162 899,970 M Ft összegben és 405 db támogatási szerződés (10 
db kiemelt, 395 db pályázat esetében) került megkötésre 157 583,992 MFt értékben.  

 
5. prioritás Társadalmi befogadás, részvétel erősítése-  
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 5. A társadalmi befogadás, részvétel 
erősítése prioritás keretében megvalósuló projektek. 
Az 5. prioritás célja a társadalmi kohézió erősítése és a közösségek fejlesztése, csökkentve a 
jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta társadalmi kirekesztettséget, megakadályozva a 
szegénység, a társadalomból való kiszorulás és a hátrányok továbbörökítését. 
A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg. 
A prioritások keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projektek 
végrehajtására kerül sor. 
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A prioritás keretében 2007-től összesen 124 db felhívás jelent meg, ebből 31 db kiemelt projekt, 93 db 
pályázat.  
Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2013-ban 32 276,7 M Ft összegben került sor. A KHR 
visszarendezés miatti visszafizetés 0 M Ft, az IH-Igh rendezés 135,1 M Ft volt 2013-ban.  
A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák.  
 
Az 5. prioritás keretében 2013. év végéig   1 353 db projekt (26 db kiemelt program,  1 327 db pályázat) 
esetében született támogatói döntés, 127,631 Mrd Ft összegben és 1297 db támogatási szerződés (26 
db kiemelt, 1 271db pályázat esetében) került megkötésre 124,866 Mrd Ft értékben.  

 
6. prioritás  Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés  
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TÁMOP 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi 
humánerőforrás-fejlesztés prioritás keretében megvalósuló projektek. 
A 6. prioritás egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az egészségügyi 
ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a lakosság egészségi 
állapotának javításához járul hozzá.  
A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg. 
A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projektek 
végrehajtására kerül sor. 
A megvalósítás első időszakában a végrehajtás hangsúlya az építési és eszközbeszerzési 
fejlesztéseket támogató TIOP konstrukciók végrehajtásának előkészítésén volt,. így a TÁMOP 
fejlesztések előkészítése és elindítása csupán ezt követően vált lehetővé. 
 
A prioritás keretében 2007-től összesen 39 db felhívás jelent meg, ebből 16 db automatikus, 11 db 
kiemelt projekt, 12 db egyfordulós pályázat.  
Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2013-ban 15 790,9 M Ft összegben került sor. A KHR 
visszarendezés miatti visszafizetés 1,3 M Ft, az IH-Igh rendezés 333,9 M Ft volt 2013-ban.  
A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák.  
 
A 6. prioritás keretében 2013-ban 1 898 db projekt (3 db kiemelt program, 1895 db pályázat) esetében 
született támogatói döntés 22 263,86 M Ft összegben és 1816 db támogatási szerződés (3 db kiemelt, 
1813 db pályázat esetében) került megkötésre 19 418,52 M Ft értékben.  
 
7. prioritás Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az 
operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési 
tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív 
kapacitás megerősítését.  
A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg 
a közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban 
felmerülő költségek az érintett TÁMOP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható.  
Az előirányzat felhasználása központi programon keresztül (SLA megállapodások, támogatási 
szerződések, támogatási okiratok és adatlapok alapján) valósul meg. 
2008. évben az ÚMFT végrehajtásába bevont 3 KSZ közül két szervezettel (ESKI STRAPI, és ESZA 
Nkft.) az előző évben megkötésre került SLA megállapodások felülvizsgálatára került sor, valamint 
aláírásra került az OKM TI-vel is a KSZ ÚMFT végrehajtásával összefüggő feladatok finanszírozását 
biztosító SLA megállapodás, mely a közreműködő szervezet kijelöléséről szóló jogszabályok szerinti 
feladataik és azok teljesítmény alapú finanszírozási rendszerét rögzíti. Az SLA megállapodások 
megkötését követő évek tapasztalatai alapján a modell előnyeinek megtartása mellett – összhangban a 
közigazgatási rendszer reformjaival – indokolt volt annak az egységes szemlélet erősítését célzó 
továbbfejlesztése. Az NFÜ vezetése a fenti elvek mellett kidolgozott koncepció alapján (az uniós 
szervek egyetértése mellett) módosította a Közreműködő Szervezetekkel kötött SLA megállapodásokat 
a teljesítményalapú elszámolási rendszer megtartása mellett,  
Ezeknek a feltételeknek felel meg 2011. január 1-jétől hatályba lépett, az NFÜ valamennyi 
Közreműködő Szervezete esetében egységes szerkezetben módosított SLA megállapodás. 2011. 
január 1-jétől kizárólag az ESZA NKft. lát el közreműködő szervezeti feladatokat a TÁMOP esetében. A 
Technikai segítségnyújtás keretében kerül biztosításra a közreműködő szervetek pályázatait érintő 
kommunikáció megvalósítása, a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, valamint az 
OP sikeres és eredményes végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő 
tervezéshez, illetve a következő programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek 
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eredményeinek visszacsatolása, az abszorpciós képesség vizsgálatához is szükség van időszaki 
kutatások, elemzések elvégzésére).  
Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2013-ban 6 557,6 M Ft összegben került sor., A KHR 
visszarendezés miatti visszafizetés 0,6 M Ft, Az IH-Igh rendezés 81,9 M Ft volt 2013-ban. 
A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák.  
 

A TÁMOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások, közreműködő szervezetek 
pályázatait érintő kommunikáció megvalósítása, a Monitoring Bizottság működése, illetve az OP 
végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projekt adatlapok alapján történt 
kötelezettségvállalás összege 34 112,5 M Ft volt 2013. év végéig. 
Előirányzatok teljesítésének 
levezetése 

I/2G. számú 
melléklet 

TAMOP 
19 02 04 
03 00 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányz
at 

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   134 699,0    227 795,8                -      250 916,6    228 399,8    169,6  91,0  

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   126 969,9 217 663,5                -      218 220,2    208 403,9    164,1  95,5  

Támogatás   13 650,0    10 132,3                -      15 136,0    18 136,0    132,9  119,8  

Előirányzat-
maradvány 

  11 639,3     –    17 560,3    17 560,3    150,9  100,0  

 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 

TAMOP NFA 19 02 04 08 00 

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányz
at 

2013. évi 
törvényi 

módosítot
t 

előirányz
at 

2013. évi 
módosítot

t 
előirányz

at 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   7 474,5    16 279,6                -      16 673,4    15 478,0    207,1 92,8  

  
ebből:  személyi 
juttatás 

             

Bevétel   7 053,2    16 279,6                -      16 281,9    16 317,3    231,3 100,2  

Támogatás                   -              

Előirányzat-
maradvány 

  812,8     –    391,5    391,5    48,2 100,0  

 

1.2.8. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

 
A 2013. évben teljesült forráslehívások alapján 79,7 Mrd Ft kifizetése valósult meg, ugyanakkor a 
támogatások sikeres lehívását jelentősen hátráltatta a jogszabályi környezet változása és az indikátorok 
felülvizsgálata során tapasztalható hibák, valamint az új kiírások előkészítése és a közbeszerzési 
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eljárások elhúzódása, illetve eredménytelensége esetében a közbeszerzési folyamatok teljes vagy 
részbeni megismétlése. 
A tárgyévben 73 767,7 M Ft realizálódott, az EU-tól visszaigényelt bevétel a TIOP OP keretén belül. 
Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2013-ban 96,0 M Ft összegben került sor.. Az IH-Igh 
rendezés 172,9 M Ft volt 2013-ban, amely összegben korábbi éveket érintő követelések is szerepelnek, 
melyek rendezése 2013-ban történt meg. A kiadások elmaradtak a tervezettől.  
A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák.  
 
1. prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése prioritás 
keretében megvalósuló projektek. 
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges és a munkaerő-piaci helytállást biztosító kompetenciák 
fejlesztéséhez, továbbá a felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való alkalmazkodásához 
szükséges formális, nem-formális és informális oktatás infrastrukturális feltételeinek megteremtése. 
A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg. 
A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projektek 
végrehajtására kerül sor. 
A prioritás keretében 2007-től 2013. végéig összesen 24 db felhívás jelent meg, ebből 4 db 
automatikus,6 db kiemelt projekt, 10 db egyfordulós, 4 db kétfordulós pályázat.  
Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2013-ban 17 903,8 M Ft összegben került sor. Az IH-
Igh rendezés 503,7 M Ft volt 2013-ban. A kiadások elmaradtak a tervezettől. 
A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák, valamint 713,0 M 
Ft EFK-ról kifizetett önerő (EU Önerő Alap) visszapótlása történt meg 2013. évben. 

Az 1. prioritás keretében 2013. év végéig 1 721 db projekt esetében született támogatói döntés, 155 
827 375 268 M Ft összegben és 1 710 db támogatási szerződés került megkötésre 155 651 144 234 M 
Ft értékben.  

 
2. prioritás Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 
prioritás keretében megvalósuló projektek. 
A prioritás keretében az ellátórendszer infrastruktúrájának hatékonyságát olyan fejlesztésekkel javítjuk, 
amelyek egyidejűleg szolgálják a lakosság-közeli és kórházon kívüli ellátások fejlesztését, valamint a 
fekvőbeteg-szakellátásban a progresszív ellátás szerint megvalósítandó erőforrás koncentrációt. A 
struktúraváltással összefüggésben az aktív fekvőbeteg intézeti körben számos intézményi fúzióra, 
szervezeti összevonásra, valamint egyes intézmények esetében profilváltásra kerül sor, egységesen 
felépülő regionális rendszert alakítva ki. A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális 
intenzív centrumok informatikai, és a sürgősségi centrumok (SO1), valamint a mentés, a regionális 
vérellátó központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex ellátásának, illetve az 
egészségpólusokban az egyetemek és a kiemelt csúcsintézmények fejlesztésére. A prioritási tengely 
keretében korszerű elektronikus kommunikációt biztosító intézményközi információrendszerek és 
telemedicinális rendszerek kerülnek kialakításra, melyek a digitális technológián alapuló terápiás és 
diagnosztikai eszközök beszerzésével együtt lehetővé teszik a progresszív betegellátási szinteken a 
szolgáltatások minőségének javulását, hatékony infokommunikációt és az erőforrások koncentrációját. 
A projektek az ESZA Nonprofit Kft közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg. 
A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projektek 
végrehajtására kerül sor. 
A prioritás keretében 2007-től összesen 20 db felhívás jelent meg, ebből 8 db kiemelt projekt, 10 db 
egyfordulós, 2 db kétfordulós pályázat.  
Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2013-ban 55 469,4 M Ft összegben került sor. Az IH-
Igh rendezés 635,0 M Ft, a KHR VR miatti visszafizetés 0 M Ft volt 2013-ban. A kiadások elmaradtak a 
tervezettől. 
A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák, valamint 4 821,7 M 
Ft EFK-ról kifizetett önerő (GYEMSZI és EU Önerő Alap) visszapótlása történt meg 2013. évben. 
A 2. prioritás keretében 2013. év végéig 192 db projekt (4 db kiemelt program, 188 db pályázat) 
esetében született támogatói döntés, 285 884,81 M Ft támogatási összegben és 310 711,39 M Ft 
összköltségben, 150 db támogatási szerződés (4 db kiemelt program, 146 db pályázat esetében) került 
megkötésre 284 705,47 M Ft támogatási összegben és 300 614,95 M Ft összköltséggel. 
 
3. prioritás A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra 

fejlesztése 
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Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a TIOP 3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi 
befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése prioritás keretében megvalósuló projektek. 
A prioritás célja a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő szolgáltatásoknak a fejlesztése, 
infrastrukturális feltételeinek megteremtése/javítása:  

• a prioritás keretében egyfelől a szak- és felnőttképzés, valamint az aktív álláskeresést és 
munkavállalást segítő és támogató szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére kerül sor;  

• másfelől fejlesztésre kerülnek azok a szolgáltatások, amelyek közvetetten szintén 
hozzájárulnak a munkaerő-piaci részvétel elősegítéséhez, de elsődleges céljuk, a szociális 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben és a szolgáltatások minőségében tapasztalható 
területi különbségek csökkentése, a társadalmi kirekesztődéssel leginkább fenyegetett 
csoportok hozzáférésének javítása.  

A projektek az ESZA Nonprofit Kft. közreműködő szervezet bonyolításával valósulnak meg. 
A prioritás keretében kiemelt projektek végrehajtására, valamint pályázati úton elfogadott projektek 
végrehajtására kerül sor. 
A prioritás keretében 2007-től összesen 24 db felhívás jelent meg, 8 db kiemelt projekt, 16 db 
egyfordulós pályázat.  
Támogatás folyósítására forráslehívások alapján 2013-ban 5 745,0 M Ft összegben került sor. Az IH-Igh 
rendezés 213,9 M Ft, a KHR VR miatti visszafizetés 5,2 M Ft volt. A kiadások elmaradtak a tervezettől. 
A bevételek tartalmilag az EU-tól visszaigényelendő társfinanszírozást tartalmazzák.  
A 3. prioritás keretében 2013. év végéig 341 db projekt (9 db kiemelt program, 332 db pályázat) 
esetében született támogatói döntés, 86.370,0 M Ft összegben és  314 db támogatási szerződés (9 db 
kiemelt, 305 db pályázat esetében) került megkötésre 82.460,0 M Ft értékben.   
 
4. prioritás Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás 
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség nyílik az 
operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési 
tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához szükséges adminisztratív 
kapacitás megerősítését.  
A lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a Végrehajtás OP-ból, míg 
a közreműködő szervezetek kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban 
felmerülő költségek az érintett TIOP technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható.  
Az előirányzat felhasználására központi programon keresztül (SLA megállapodások, támogatási 
szerződések/támogatási okiratok és adatlapok alapján) valósul meg. 
2008. évben az ÚMFT végrehajtásába bevont 3 KSZ közül két szervezettel (ESKI STRAPI, és ESZA 
Nkft.) az előző évben megkötésre került SLA megállapodások felülvizsgálatára került sor, valamint 
aláírásra került az OKM TI-vel is a KSZ ÚMFT végrehajtásával összefüggő feladatok finanszírozását 
biztosító SLA megállapodás, mely a közreműködő szervezet kijelöléséről szóló jogszabályok szerinti 
feladataik és azok teljesítmény alapú finanszírozási rendszerét rögzíti. Az SLA megállapodások 
megkötését követő évek tapasztalatai alapján a modell előnyeinek megtartása mellett – összhangban a 
közigazgatási rendszer reformjaival – indokolt volt annak az egységes szemlélet erősítését célzó 
továbbfejlesztése. Az NFÜ vezetése a fenti elvek mellett kidolgozott koncepció alapján (az uniós 
szervek egyetértése mellett) módosította a Közreműködő Szervezetekkel kötött SLA megállapodásokat 
a teljesítményalapú elszámolási rendszer megtartása mellett.  
Ezeknek a feltételeknek felel meg 2011. január 1-től hatályba lépett, az NFÜ valamennyi KSZ-e 
esetében egységes szerkezetben módosított SLA megállapodás. 2011. január 1-jétől kizárólag az ESZA 
NKft. lát el közreműködői szervezeti feladatokat a TIOP tekintetében A Technikai segítségnyújtás 
keretében kerül biztosításra közreműködő szervezetek pályázatait érintő kommunikáció megvalósítása, 
a Monitoring Bizottság működésével összefüggő kiadások, valamint az OP sikeres és eredményes 
végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása (gördülő tervezéshez, illetve a következő 
programozási periódus megalapozásához szükséges a műveletek eredményeinek visszacsatolása, az 
abszorpciós képesség vizsgálatához is szükség van időszaki kutatások, elemzések elvégzésére).  
 
A TIOP Technikai segítségnyújtás esetében az SLA megállapodások, valamint a Monitoring Bizottság 
működése, illetve az OP végrehajtásához kapcsolódó szakmai munka támogatása projekt adatlapok 
alapján történt kötelezettségvállalás összege 15 246,0 M Ft volt 2013.. év végéig.  
  

2744



 

 

Előirányzatok teljesítésének 
levezetése 

I/2G. számú 
melléklet 

XIX. TIOP 19 02 04 14 00 278712 

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   70 645,5 124 765,0   138 026,0 79 714,7 112,8 57,8 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

          - - 

Bevétel   63 333,5 122 689,1   124 050,4 73 767,7 116,5 59,5 

Támogatás   3 010,6 2 075,9   96,0 96,0 3,2 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  18 181,0 –   13 879,6 13 879,6 76,3 100,0 

 

  

ÚMFT Regionális Operatív programok 

1.2.9. Nyugat-dunántúli Operatív Program 

 

A Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) a 6 magyar konvergencia régió egyikeként elsősorban 
az Nemzeti Stratégia Referencia Keret (NSRK) 5 területfejlesztés prioritásának megvalósítását 
támogatja. A régió 2007-2013-as időszakra szóló fejlesztési szükségleteit ugyanakkor a régió 
programja és az ágazati operatív programok együttesen képesek kielégíteni.  

Az Operatív Program átfogó célja: környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális 
adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és 
foglakoztatás elősegítése érdekében. 

A program megvalósításában intézményi szinten két közreműködő szervezet vett részt. Az 1-4. prioritás 
esetében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: NYDRFÜ) 
míg az 5. prioritás esetében a MAG Zrt. látta el 2013-ban is a közreműködő szervezeti feladatokat.  
Az NYDOP megvalósítása a 2013. évben az előző évekhez hasonlóan zökkenőmentesen zajlott. 2013-
ban, közeledve a programzáráshoz, és egyben a program megfelelő előrehaladásának 
eredményeképpen, előtérbe kerültek az egyes projektek megvalósítási időszakának befejezéséhez, a 
fenntartási időszakba lépéshez, illetve a fenntartási időszak zárásához kapcsolódó feladatok.  

 
1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés 

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 83,89 M EUR (23,49 Mrd Ft).  

A prioritás keretében 2013 végéig 17 pályázati felhívás jelent meg 27,44 Mrd Ft (98 M EUR) értékben. 
A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 22,21 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT 
által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

Összesen eddig 316 projekt részesült támogatásban 22,68 Mrd Ft (81,01 M EUR) összegben, mely a 
prioritás keretében 2007-13. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 96,6%-a. 2013-ban jelentős 
volt a visszalépések száma, melynek eredményeképp a támogatási összeg kis mértékben csökkent a 
tavalyi évhez képest.  
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A támogatási szerződést mind a 316 támogatott projekt esetében megkötötték 22,54 Mrd Ft (80,51 M 
EUR) összegben. Ebből 36 db projekt esetében 2013-ban történt a szerződéskötés 1,40 Mrd Ft (5,0 M 
EUR) értékben.  

Kifizetésben 302 projekt részesült 17,58 Mrd Ft (62,70 M EUR) értékben, ebből 5,96 Mrd Ft (21,41 M 
EUR) kifizetésére 2013-ban került sor. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
Összesen 183 projekt zárult már le 11,48 Mrd Ft (40,98 M EUR) értékben, ebből tárgyévben 52 db 
projekt zárt 2,69 Mrd Ft (9,60 M EUR) támogatással. 

 

2. prioritás - Turizmusfejlesztés – Pannon örökség megújítása 

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 128,91 M EUR (36,09 Mrd Ft).  

 
A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 36,44 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A prioritáshoz kapcsolódóan 137 pályázatos projekt támogatói döntése született meg 20,41 Mrd Ft, 
(72,91 M EUR) értékben, további 12 db kiemelt projekt került támogatásra 16,66 Mrd Ft (59,5 m EUR) 
értékben. 

A támogatott projektek közül 147 db rendelkezik támogatási szerződéssel 36,62 Mrd Ft (130,78 M 
EUR) támogatási összegben, ebből a tárgyévben 26 db projekttel kötöttünk szerződést 6,19 Mrd Ft 
(22,12 M EUR) értékben.  

Kifizetés 136 projektet érintett 22,61 Mrd Ft (80,77 M EUR) összegben, melyből 2013-ban 6,30 Mrd Ft 
(22,50 M EUR) került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
60 db projekt zárt mindezidáig 14,55 Mrd Ft (51,96 M EUR) összegben, ebből a tárgyévben 20 darab 
projekt 4,37 Mrd Ft (15,6 M EUR) értékben. 

 

3. prioritás - Városfejlesztés 
A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 103,87 M EUR (29,08 Mrd Ft). 
A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 32,96 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

Összesen 82 projekt részesült támogatásban (67 pályázatos és 15 kiemelt projekt) 33,71 Mrd Ft 
(120,39 M EUR) értékben, ebből 2013 folyamán 23 projekt esetében született támogatói döntés 8,91 
Mrd forintról (31,82 M EUR).  

Támogatási szerződést összesen 81 projekt esetében írtak alá, 33,1 Mrd Ft (118,22 M EUR) 
összegben. Ebből 2013-ban 22 projekt esetében kötöttek szerződést 7,74 Mrd Ft (27,64 M EUR) 
összegben.  

Kifizetés 75 projektnél történt 22,41 Mrd Ft (80,04 M EUR) összegben, ebből a tárgyévben 10,17 Mrd Ft 
(36,31 M EUR) került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
Eddig 43 projekt zárt 13,34 Mrd Ft (47,63 M EUR) értékben, ebből 2013-ban 7 projekt 5,65 Mrd forinttal 
(20,17 M EUR).  

 
4. prioritás - Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra  

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 109,48 M EUR (30,65 Mrd Ft). 
A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 31,59 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 

2746



 

 

a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

Összesen 150 (141 db pályázatos és 9 kiemelt) projekt részesült támogatásban 33,26 Mrd Ft (118,8 M 
EUR) értékben, ebből 2013-ban 10 projekt 1,75 Mrd Ft (6,26 M EUR) összegben.  
150 projektre lett kötve támogatási szerződés 32,24 Mrd Ft (115,15 M EUR) összeggel, ebből 2013-ban 
14 projektre 2,95 Mrd Ft (10,56 M EUR) értékben.  

Kifizetésben 143 projekt részesült 28,29 Mrd Ft (101 M EUR) értékben, melyből 2013-ban 8,30 Mrd Ft 
(29,66 M EUR) került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

Összesen 95 projekt zárult le 20,11 Mrd Ft (71,82 M EUR) értékben, ebből 33 projekt a tárgyévben 7,11 
Mrd Ft (25,39 M EUR) összeggel. 
 

5. prioritás - Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése 
A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 99,79 M EUR (27,94 Mrd Ft). 
A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 27,46 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A 2007-2013-as időszakban 21 db pályázati konstrukció került meghirdetésre 26,82 Mrd Ft (95,78 M 
EUR) keretösszeggel, 2013-ban egy pályázati felhívás jelent meg 1,209 Mrd Ft (4,3 M EUR) 
keretösszeggel. 

A közreműködő szervezet 2007-2013 között összességében  25,94 Mrd forint (92,64 M EUR) értékben 
kötött támogatási szerződést 229 esetben, melyből 2013-ra 3,178 Mrd forint (15,64 M EUR), 14 darab 
támogatási szerződés esett.  

Az év során 4,56 Mrd Ft (16,29 M EUR) kifizetés történt, a teljes eddig kifizetett összeg 22,68 Mrd Ft 
(81,00 EUR). A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

A lezárt projektek száma 201 db, ami 17,72 Mrd Ft (63,29 M EUR) támogatás felhasználását jelentette. 
Ebből 8 projekt zárt 2013-ban 1,4 Mrd Ft (5,00 M EUR) értékben. 

A Nyugat-dunántúli Operatív Programra 2007-2013 között 545,6 M EUR áll rendelkezésre. 

Prioritási tengely 
A prioritás kerete 

(M EUR) 

A prioritás kerete 

(Mrd Ft) 
Százalékos megoszlás 

1. Regionális gazdaságfejlesztés 83,89 23,49 15,38 

2. Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség 
megújítása 

128,91 36,09 23,63 

3. Városfejlesztés 103,87 29,08 19,04 

4. Környezetvédelmi és közlekedési 
infrastruktúra 

109,48 30,65 20,07 

5. Helyi és térségi közszolgáltatások 
infrastrukturális fejlesztése 

99,79 27,94 18,29 

6. TA 19,64 5,50 3,60 

Összesen: 545,59 152,77 100,0% 
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Összesítő adatok az NYDOP 1-6. prioritásainak megvalósításáról közkiadás alapon számolva 

Megnevezés (NYDOP 1-6. prioritás) Összesen 

Regisztrált/ 

benyújtott projektek (száma, igénye) 

száma 2070 

M EUR 1104,25 

Mrd Ft 309,19 

Támogatásban részesült projektek (száma, összege) 

száma 1157 

M EUR 644,5 

Mrd Ft 180,46 

Leszerződött projektek (száma, összege) 

száma 1154 

M EUR 636,32 

Mrd Ft 178,17 

Kifizetésben részesült projektek (száma, összege) 

száma 1096 

M EUR 481,96 

Mrd Ft 134,95 

Lezárt projektek (száma, összege) 

száma 785 

M EUR 345,4 

Mrd Ft 96,71 

 

Árfolyam: 280 HUF/EUR 

A táblázat adatai közkiadás alapon kerültek megadásra és tartalmazzák a közszféra szervezet 
kedvezményezettek által biztosított elismert saját erőt is.  

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

I/2G. 
számú 

melléklet 
272045 Nyugat-Dunántúli Operatív 
Program 19 02 04 23 00 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányz
at 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2013. évi 
módosíto

tt 
előirányz

at 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   25 827,1     17 255,7      29 009,4    23 304,3     90,2  80,3 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

            

Bevétel   26 968,2     17 202,2      22 938,3    22 567,3    83,7  98,3 

Támogatás   204,7     53,5       0,5     0,5     0,2  100,0 

Előirányzat-maradvány   4 724,8     –   6 070,6    6 070,6     128,4  100,0 
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1.2.10. Közép-dunántúli Operatív Program 

 

Az Operatív Program a hat magyar konvergencia régió Operatív Programjának egyikeként elsősorban 
az Nemzeti Stratégia Referencia Keret (NSRK) 5. Területfejlesztés prioritásának megvalósítását 
támogatja.  
A KDOP átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek 
hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelemtermelő 
képességét megőrizze. Az átfogó cél elérését az Operatív Program 167,28 milliárd Ft-os (597,55 M 
EUR-ós) keretösszeggel, öt prioritás keretében támogatja. 

A program megvalósításában intézményi szinten két közreműködő szervezet vesz részt: a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: KDRFÜ), illetve a MAG Zrt. 
látta el 2013-ban is a közreműködő szervezeti feladatokat.  

 

1. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés 

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 92,62 M EUR (25,93 Mrd Ft).  

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 26,46 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 
Az 1. prioritás keretében csak pályázatos konstrukciók meghirdetésére került sor (20 felhívás).  

Összesen 354 projekt részesült támogatásban 27,32 Mrd Ft (97,57 M EUR) értékben, ebből 2013 
folyamán 56 projekt esetében született támogatói döntés 2,86 Mrd forintról (10,21 M EUR).  

Támogatási szerződést összesen 348 projekt esetében írtak alá 26,96 Mrd Ft (96,28 M EUR) 
összegben. Ebből 2013-ban 56 projekt esetében kötöttek szerződést 3,77 Mrd Ft (13,45 M EUR) 
összegben.  

Kifizetés 293 projektnél történt 16,77 Mrd Ft (59,87 M EUR) összegben, ebből a tárgyévben 4,17 Mrd Ft 
(14,89 M EUR) került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
Eddig 175 projekt zárt 12,07 Mrd Ft (43,11 M EUR) értékben, ebből 2013-ban 61 projekt 4,41 Mrd 
forinttal (15,74 M EUR).  

 
2. prioritás - Regionális turizmusfejlesztés 

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 135,67 M EUR (37,98 Mrd Ft).  

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 39,57 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 
A 2. prioritás keretében meghirdetett pályázatos konstrukciók népszerűségét bizonyítja, hogy az 
igényelt támogatások összege meghaladta a rendelkezésre álló forrás 2,8-szorosát.  

A prioritás keretében 155 pályázatos projekt támogatói döntése született meg 31,27 Mrd Ft, 
(111,67 M EUR) értékben, további 9 db kiemelt projekt került támogatásra 12,36 Mrd Ft (44,14 m EUR) 
értékben. 

A támogatott projektek közül 160 db rendelkezik támogatási szerződéssel (154 pályázatos és 6 kiemelt) 
39,07 Mrd Ft (139,55 M EUR) támogatási összegben, ebből a tárgyévben 39 db projekttel köttetett 
szerződés 11,64 Mrd Ft (41,58 M EUR) értékben.  

Kifizetés 148 projektet érintett 22,17 Mrd Ft (79,18 M EUR) összegben, melyből 2013-ban 6,72 Mrd Ft 
(24,00 M EUR) került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
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83 db lezárt projekt van a prioritásban 15,87 Mrd Ft (56,69 M EUR) összegben, ebből a tárgyévben 42 
darab zárás történt 4,51 Mrd Ft (16,1 M EUR) értékben. 

 
3. prioritás - Fenntartható településfejlesztés 

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 85,45 M EUR (23,92 Mrd Ft).  

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 24,36 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 
Összesen 52 projekt részesült támogatásban 28,36 Mrd Ft (101,29 M EUR) értékben, ebből 2013-ban 8 
projekt esetében született támogatói döntés 6,39 Mrd forintról (22,83 M EUR).  
Támogatási szerződést összesen 47 projekt esetében írtak alá – 39 pályázatos és 8 kiemelt projekt - 
24,43 Mrd Ft (87,26 M EUR) összegben. Ebből 2013-ban 12 projekt esetében kötöttek szerződést 5,24 
Mrd Ft (18,72 M EUR) összegben (8 pályázatos és 4 kiemelt).  
Kifizetésben eddig 41 projekt részesült 14,96 Mrd Ft (53,43 M EUR) összegben, ebből a tárgyévben 
8,697 Mrd Ft (31,06 M EUR) került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

 
Eddig 21 projekt zárt 6,11 Mrd Ft (21,82 M EUR) értékben, ebből 2013-ban 6 projekt 3,94 Mrd forinttal 
(14,07 M EUR). A lezártak között egy kiemelt projekt is szerepel. 

A KDOP-3.1.1 konstrukció a 2013. évben ugrásszerű előrehaladást mutatott, mintegy 5,4 Mrd forintos 
kötelezettségvállalásra és támogatási szerződéskötésre került sor. A kiemelt konstrukciók közül a 
3.1.1/D2 szociális célú városrehabilitációs fejlesztések indultak el 4,8 milliárd Ft összegben. 

 
4. prioritás - Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 178,31 M EUR (49,92 Mrd Ft).  

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 53,00 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 
Összesen 195 projekt részesült támogatásban 55,97 Mrd Ft (199,88 M EUR) értékben, ebből 2013 
folyamán 6 projekt esetében született támogatói döntés 4,51 Mrd forintról (16,1 M EUR).  

Támogatási szerződést összesen 184 projekt esetében írtak alá (174 pályázatos és 10 kiemelt projekt) 
53,62 Mrd Ft (191,5 M EUR) összegben. Ebből 2013-ban 20 projekt esetében kötöttek szerződést 5,89 
Mrd Ft (21,04 M EUR) összegben.  

Kifizetés 168 projektnél történt 36,81 Mrd Ft (131,46 M EUR) összegben, ebből a tárgyévben 16,24 Mrd 
Ft (58,01 M EUR) került kifizetésre.  

Eddig 106 projekt zárta le a megvalósítást 19,74 Mrd Ft (70,5 M EUR) értékben, ebből 19 projekt 2013-
ban 6,12 Mrd forinttal (21,86 M EUR).  

 

5. prioritás - Humán infrastruktúra fejlesztés 
 

A prioritás OP-ban rögzített kerete a hét évre 83,99 M EUR (23,51 Mrd Ft). 
A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 22,26 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
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pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 
Összesen 184 projekt részesült támogatásban 22,54 Mrd Ft (80,5 M EUR) összegben.  

A vizsgált időszakban 3 projekt kapcsán született döntés elállásról 0,56 Mrd Ft értékben (ami 2,0 M 
EUR), emiatt a 2012-es évhez képest csökkentek az értékek. 
A 184 db megkötött támogatási szerződés közül 2 db 2013-ban került aláírásra, azonban 2013-ban 3 
db projekttől elállt a támogató, így a leszerződött projektszám tavalyhoz képest 1 darabbal csökkent. A 
leszerződött támogatási összeg azonban 1,64 Mrd Ft-tal (5,86 M EUR) nőtt, ezzel a teljes szerződött 
állomány 22,54 Mrd Ft (80,5 M EUR), ami az összes forrás 95,83 %-a. 

Eddig a teljes kifizetés, melyen 184 projekt osztozkodott 20,1 Mrd Ft (71,77 m EUR). Ebből 3,98 Mrd Ft 
(14,21 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
A lezárt projektek száma 177 darab (ebből 18 darab 2013-ban), támogatásuk 19,67 Mrd Ft (12,54 M 
EUR). 
A Közép-dunántúli Operatív Programra 2007-2013 között rendelkezésre álló keretet az alábbi táblázat 
szemlélteti 

Prioritási tengely 
A prioritás kerete  

(M EUR) 
A prioritás kerete 

 (Milliárd Ft) Százalékos megoszlás 

1. Regionális gazdaságfejlesztés 
92,62 25,93 15,50 

2. Regionális turizmusfejlesztés 
135,67 37,98 22,70 

3. Fenntartható településfejlesztés 
85,45 23,92 14,30 

4. Helyi és térségi környezetvédelmi 
és közlekedési infrastruktúra 
fejlesztés 

178,31 49,92 29,84 

5. Humán infrastruktúra fejlesztés 
83,99 23,51 14,06 

6. Technikai segítségnyújtás 
21,51 6,02 3,60 

Összesen: 597,55 167,28 100,0% 

 
Az Operatív Program keretében a pályázatos konstrukciókra vonatkozó főbb mutatószámokat az alábbi 
táblázat szemlélteti 

Megnevezés Összesen 

Regisztrált/ 
benyújtott projektek (száma, igénye) 

száma 2390 

M EUR 1318,83 

Milliárd Ft 369,27 

Támogatásban részesült projektek (száma, összege) 

száma 1127 

M EUR 712,32 

Milliárd Ft 199,45 

Leszerződött projektek (száma, összege) 

száma 1116 

M EUR 695,75 

Milliárd Ft 194,81 

Kifizetésben részesült projektek (száma, összege) 

száma 1027 

M EUR 484,37 

Milliárd Ft 135,62 

Lezárt projektek (száma, összege) 

száma 739 

M EUR 332,65 

Milliárd Ft 93,14 

280 Ft/Euro 
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A táblázat adatai közkiadás alapon kerültek megadásra és tartalmazzák a közszféra szervezet 
kedvezményezettek által biztosított elismert saját erőt is.    
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

I/2G. 
számú 

melléklet 
19 02 04 24 00 Közép-Dunántúli 
Operatív Program 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   22 546,8  20 447,3    33 688,3  28 146,7  124,8 83,6 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

          - - 

Bevétel   20 137,1  20 447,3    29 992,7  27 209,0  135,1 90,7 

Támogatás   2 734,5  0,0    0,0  0,0  - - 

Előirányzat-maradvány   3 370,9  –   3 695,6  3 695,6  109,6 100,0 

 
 

1.2.11. Dél-dunántúli Operatív Program 

 
A Dél-dunántúli Operatív Program hosszú távú átfogó célja (2020-ig) a Dél-dunántúli régió 
felzárkóztatása az ország fejlettebb térségeihez. A felzárkózási folyamat eredményeképpen hosszú 
távon el kell érni, hogy a Dél-dunántúli régió és az ország fejlett régiói közötti fejlettségi szakadék 
szűküljön. 

A 2007-2013 közötti programozási időszakban reális célként a fejlettségi differenciák növekedésének 
megállítása fogalmazható meg. Ennek megfelelően a program stratégiai célkitűzése (2013-ig) a Dél-
dunántúli régió leszakadásának megállítása, azaz a régiónak az országos növekedési pályán tartása, 
annak érdekében, hogy a későbbiekben elindulhasson egy felzárkózási folyamat. A stratégiai cél 
elérése érdekében három specifikus cél került meghatározásra: 

1. A természeti-, és épített-környezet megóvása a régióban 

2. Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság 

3. A régión belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása  

A program megvalósításában intézményi szinten két közreműködő szervezet vett részt. Az 1. 2. 4. és 5. 
prioritás esetében a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: 
DDRFÜ) míg a 3. prioritás esetében a MAG Zrt. látta el 2013-ban is a közreműködő szervezeti 
feladatokat.  

 

1. A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése prioritás 

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 24,45 Mrd Forint (87,32 millió EUR) 7 évre.  

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 24,77 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 
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Tárgyidőszakig összesen 296 db projekt rendelkezik hatályos támogató döntéssel, amely 25,16 Mrd Ft 
(89,86 M EUR) összegű kötelezettségvállalást jelent. 2013. évben 1,61 Mrd Forint (5,76 M EUR) 
támogatási összegről született döntés, amely 40 projektet érintett.  

A támogatott 296 db pályázatból 295 db rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, a 
szerződésállomány 24,7 Mrd Ft (88,22 M EUR). 2013. évben 53 db szerződés lépett hatályba 
(leszerződött közkiadás: 3,05 Mrd Ft, ami 10,88 M EUR). 

Kifizetésben összesen 276 db projekt részesült, a kifizetés összege 19,09 Mrd Ft (68,17 M EUR). Ebből 
5,49 Mrd Ft (19,61 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

Összesen 165 db pályázat került lezárásra a 2007-2013 időszakban 12,91 Mrd Ft értékben (46,09 M 
EUR). 

 

2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban prioritás 

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 43,12 Mrd Ft (153,99 M EUR) 7 évre.  

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 49,09 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

2013. év végéig 53,04 Mrd Ft (189,42 M EUR) összegről született támogatói döntés. 167 db projekt 
rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, amely 47,87 Mrd Ft (170,96 M EUR) közkiadást jelent.  

Ebből 2013. évben 38 pályázat került támogatásra 7,4 Mrd Ft (26,43 M EUR) közkiadás összegben; a 
leszerződött projektek száma 68 db (a 2012. év végén támogatott pályázatok szerződéskötése tárgyév 
elején történt meg), a leszerződött közkiadás összege 16,68 Mrd Ft (59,57 M EUR). 

A prioritás keretein belül kifizetésben 146 projekt részesült, 23,5 Mrd Ft (83,93 M EUR) összegben. 
Ebből 11,03 Mrd Ft (39,40 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon 
számolva. 

Összesen 62 db projekt zárt már a prioritáson 14,27 Mrd Ft (50,95 M EUR) közkiadással, ebből 2013. 
évben 21 db. 

 

3.Humán közszolgáltatások fejlesztése prioritás 

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 42,9 Mrd Ft (153,21 M EUR) 7 évre.  

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 39,92 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

 

A DDOP-3-as prioritásának eddigi (2007-2013) pénzügyi lebonyolítási adatai alapján megállapíthatjuk, 
hogy a vizsgált időszakban összesen 39,46 Mrd Ft (140,93 M EUR) értékben született támogatói 
döntés (a prioritás forrásának 91,98%-a).  

A szerződéskötések értéke 40,02 Mrd Ft (167 M EUR), az OP forrásának 93,29%-a, ebből 2013-ra 3,13 
Mrd Ft (11,18 M EUR) esett.  

A kifizetések összesített értéke 32,53 Mrd forint (116,19 M EUR) volt (a prioritás forrásának 75,83%-a). 
Ebből 6,37 Mrd Ft (22,74 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

Az eddigi időszakban lezárt 125 projekt 28,71 Mrd Ft (102,54 M EUR) közkiadást használt fel. 
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4. Integrált városfejlesztési akciók támogatása prioritás 

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 52,98 Mrd Ft (189,23 M EUR).  

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 52,90 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

2013 végéig összesen 46 projekt 53,65 Mrd Ft (191,61 M EUR) összegben részesült támogatásban. 
Valamennyi projekt hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik 2013. év végén (szerződésállomány 
összege 53,48 Mrd Ft, ami 191,02 M EUR). Tárgyévben 4 db szerződés került megkötésre 0,8 Mrd Ft 
(2,85 M EUR) értékben. 

A kifizetések összege 2007-2013 időszakban 47,92 Mrd forintot (171,16 M EUR) tett ki. Ebből 13,37 
Mrd Ft (47,73 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

Összesen 20 projekt zárt 23,37 Mrd Ft (83,45 M EUR) közkiadás összeggel. Ebből 2013. évben négy 
kiemelt és két pályázatos projekt zárt 18,42 Mrd Ft (65,79 M EUR) összeggel.  

 

5. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés prioritás 

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 60,47 Mrd forint (215,96 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 66,48 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

223 projekt rendelkezik hatályos támogatói döntéssel, amely 69,81 Mrd Ft (249,32 M EUR) közkiadás 
alapú támogatást jelent. A 2007-2013 időszakban hatályos szerződéssel rendelkező 222 db projekt 
szerződésállománya közkiadás alapon 66,72 Mrd Ft (238,28 M EUR). 

Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 48,21 Mrd forintot (172,16 M EUR). Ebből 16,77 Mrd Ft 
(59,89 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. A pénzügyi 
mutatók alapján megállapítható, hogy a kifizetések magas szintű előrehaladottságot mutatnak. 

Összesen 133 db projekt került lezárásra (24,59 Mrd Ft; 87,84 M EUR), amelyből tárgyévben 21 db 
valósult meg. Ezek összege 7,73 Mrd Ft (27,62 M EUR) volt. 

 

A Dél-dunántúli Operatív Programra 2007-2013 között rendelkezésre álló keretet az alábbi táblázat 
szemlélteti 

Prioritási tengely 
A prioritás kerete  

(M EUR) 
A prioritás kerete 

 (Milliárd Ft) 
Százalékos 
megoszlás 

A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság 
megteremtése 

87,32 
24,45 

10,53 

A turisztikai potenciál erősítése a régióban 153,99 43,12 18,56 

Humán közszolgáltatások fejlesztése   153,21 42,90 18,47 

Integrált városfejlesztési akciók támogatása 189,23 52,98 22,81 

Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 215,96 60,47 26,03 

Technikai segítségnyújtás 29,87 8,36 3,6 

Összesen: 829,57 232,28 100,0% 
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Az Operatív Program keretében a pályázatos konstrukciókra vonatkozó főbb mutatószámokat az alábbi 
táblázat szemlélteti 

 

Megnevezés Összesen 

Regisztrált/ 
benyújtott projektek (száma, igénye) 

száma 1893 

M EUR                 1 522,98    

Milliárd Ft                   426,43    

Támogatásban részesült projektek (száma, összege) 

száma 904 

M EUR                   863,28    

Milliárd Ft                   241,72    

Leszerződött projektek (száma, összege) 

száma 898 

M EUR                   833,53    

Milliárd Ft                   233,39    

Kifizetésben részesült projektek (száma, összege) 

száma 781 

M EUR                   611,97    

Milliárd Ft                   171,35    

Lezárt projektek (száma, összege) 

száma 505 

M EUR                   370,86    

Milliárd Ft                   103,84    

280 Ft/Euro 
 
A táblázat adatai közkiadás alapon kerültek megadásra és tartalmazzák a közszféra szervezet 
kedvezményezettek által biztosított elismert saját erőt is. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

I/2G. 
számú 

melléklet 
19 02 04 25 00 Dél-Dunántúli 
Operatív Program 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosítot
t 

előirányza
t 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   31 983,7 23 314,9   36 398,8 33 014,5 103,2 90,7 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

          - - 

Bevétel   27 774,0 22 885,7   34 169,9 31 111,0 112,0 91,0 

Támogatás   168,0 429,2   0,5 0,5 0,3 100,0 

Előirányzat-maradvány   6 270,1 –   2 228,4 2 228,4 35,5 100,0 
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1.2.12. Közép-magyarországi régió 

 

A régió 2006-ig az 1260/1999/EK számú Tanácsi Rendelet szerinti 1. célkitűzés hatálya alá tartozott, 
azonban fejlettsége miatt 2007-től átkerült a 2. célterületbe („Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás”), annak is a speciális elbánást biztosító átmeneti támogatási kategóriájába. Az ún. 
„phasing in” régiókat illető speciális szabályok vonatkoznak rá. A Közép-magyarországi régióban a 
társfinanszírozás 85 százalékos felső határa és a támogatható tevékenységek egy része a 
„Konvergencia” régiókéhoz hasonló, de megjelennek a „mono-objective” ágazati operatív programok 
Közép-magyarországi régió területére eső úgynevezett tükör kiírásai is. Ugyanakkor a támogatás 
szintje a régióban fokozatosan csökkenve, 2011-re elérte a „Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés átlagos, egy főre jutó támogatásintenzitási szintjét. A csökkenő allokáció a 
régiónak juttatott EU-támogatások pénzügyi elkülönítését és megfelelő nyomon követését igényli.  

A KMOP átfogó célja a Közép-magyarországi régió nemzetközi versenyképességének növelése a 
fenntartható fejlődés elvének érvényesítése mellett. Az átfogó cél elérése érdekében két specifikus 
cél, a régió versenyképességét meghatározó tényezők fejlesztése, valamint a régió belső kohéziójának 
és harmonikus térszerkezetének fejlesztése került kijelölésre. 

A Közép-magyarországi régióban 2013-ban folytatódott az utolsó (2011-13) AT időszakra jellemző 
trend: a hangsúly egyértelműen áttevődött a forráslekötésről a megvalósításra, a kifizetések sikeres és 
gyors teljesítésére. Az OP előrehaladott helyzete miatt 2013-ban a megmaradt és a „visszahulló” 
forrásokat kevesebb, de sikeres pályázati kiírásra koncentráltuk, figyelembe véve az OP kiemelt céljait. 
Ezért 2013-ban az első négy évhez képest jelentősen kevesebb, összesen 8 új pályázati felhívás jelent 
meg 14,157 Mrd Ft (50,56 millió Euró) keretösszeggel, illetve 5 kiemelt felhívás 3,705 Mrd Ft (13,23 
millió Euró) keretösszeggel. 

 

A Közép-Magyarországi Operatív Programban 2007-2013 között rendelkezésre álló keretet az alábbi 
táblázat szemlélteti 

 

Prioritási tengely 
A prioritás kerete 

(M EUR) 
A prioritás kerete 

(Milliárd Ft) 
Százalékos megoszlás 

1. Gazdaságfejlesztés 589,89 165,17 34,17% 

2. Közlekedés 267,01 74,76 15,47% 

3. Turisztika környezet,  203,11 56,87 11,77% 

4. Humán infrastruktúra 359,01 100,52 20,80% 

5. Városrehabilitáció 244,94 68,58 14,19% 

6. Technikai segítségnyújtás 62,15 17,40 3,60% 

Összesen: 1726,11 483,31 100,0% 

Árfolyam: 280 Ft / euró 
 

1. prioritás - Gazdaságfejlesztés 

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 165,17 Mrd forint (589,89 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 161,52 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT 
által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A prioritás keretében összesen 6053 projekt, 169 Mrd Ft (603 M EUR) összegben részesült 
támogatásban. A szerződésállomány összege 162,1 Mrd Ft (579 M EUR) közkiadás. Ebből tárgyévben 
404 db szerződés került megkötésre (8,4 Mrd Ft; 30,1 M EUR). 

A kifizetések összegei 2007-2013 időszakban 138,98 Mrd forintot (496,35 M EUR) tettek ki. Ebből 
30,75 Mrd Ft (109,83 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
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2. prioritás - Közlekedés 

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 74,76 Mrd forint (267,01 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 85,03 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 
Összesen 165 projekt részesült támogatásban 87,4 Mrd Ft (312,14 M EUR) értékben, ebből 2013-ban 
12 projekt esetében született támogatói döntés 8,12 Mrd forintról (29,0 M EUR).  

Támogatási szerződést összesen 164 projekt esetében írtak alá – 136 pályázatos és 28 kiemelt projekt 
-  86,64 Mrd Ft (309,43 M EUR) összegben. Ebből 2013-ban 14 projekt esetében kötöttek szerződést 
11,19 Mrd Ft (39,96 M EUR) összegben. 

Kifizetésben eddig 155 projekt részesült 90,70 Mrd Ft (323,92 M EUR) összegben, ebből a tárgyévben 
45,579 Mrd Ft (162,7 M EUR) került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

Eddig 126 projekt zárt 45,48 Mrd Ft (162,43 M EUR) értékben, ebből 2013-ban 10 projekt 8,66 Mrd 
forinttal (30,93 M EUR).  
  

3. prioritás - Turisztika környezet 

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 56,87 Mrd forint (203,11 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 85,03 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A prioritás keretében 2013 végéig 803 pályázatos projekt igényelt támogatást 77 Mrd Ft (275 M EUR) 
értékben, kiemelt projekt eljárásrendben 14 projekt került benyújtásra 26,84 Mrd Ft (95,86 M EUR) 
támogatási igénnyel. Az igényelt támogatás összege a prioritás keretében 2007-13. közötti időszakban 
rendelkezésre álló forrás 182,6%-a. 

A prioritás keretében 301 pályázatos projekt támogatói döntése született meg 35,61 Mrd Ft (127,18 M 
EUR) értékben, további 11 db kiemelt projekt került támogatásra 21,93 Mrd Ft (76,18 M EUR) értékben, 
így a prioritás keretében 2007-13. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 101,17 %-a támogatói 
döntéssel lekötött. 

A támogatott pályázatos projektek közül 282 db rendelkezik támogatási szerződéssel 34,68 Mrd Ft, 
(123,86 M EUR) támogatási összeggel, további 11 db kiemelt projekt rendelkezik támogatási 
szerződéssel 21,33 Mrd Ft (76,18 M EUR) értékben mely a prioritás keretében 2007-13. közötti 
időszakban rendelkezésre álló forrás 98,48 %-a.  
Kifizetés 47,703 Mrd Ft (170,37 M EUR) értékben történt, mely a prioritás keretében 2007-13. közötti 
időszakban rendelkezésre álló forrás 83,88 %-a ebből a tárgyévben 12,11 Mrd Ft (43,23 M EUR) került 
kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

A prioritás keretében 178 lezárt projekt van 30,15 Mrd Ft (107,67 M EUR) támogatási összeggel, mely a 
prioritás keretében 2007-13. közötti időszakban rendelkezésre álló forrás 53 %-a. 
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4. prioritás - Humán infrastruktúra 

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 100,52 Mrd forint (359,01 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 108,76 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT 
által alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A 2007-2013 között eltelt időszakban a KMOP 4. prioritásában 25 db pályázati konstrukció került 
meghirdetésre 151,95 Mrd Ft (542,68 M EUR) keretösszeggel. 2013-ban 1 pályázati felhívás jelent meg 
a prioritásban 0,5 Mrd Ft (1,79 M EUR) keretösszeggel, illetve 4 kiemelt projekt nevesítésére került sor 
2,05 Mrd Ft (7,32 M EUR) értékben.  
2007 és 2013 között a KMOP-4-es prioritás pályázati kiírásaira 946 darab projekt került benyújtásra, 
ebből 2013-ban 16 darab. Az összes pályázat támogatási igénye meghaladta a 162,67 Mrd forintot 
(580,96 M EUR), ebből a 2013-ban benyújtott projektjavaslatok támogatási igénye  0,02 Mrd forint (0,07 
M EUR) volt. 
A KMOP-4-es prioritásában 2007-2013 között támogatásban részesült összesen 416 darab projekt 
60,36 Mrd Ft (215,57 M EUR) értékben, ebből a tárgyévben 2 darab projekt 1,6 Mrd Ft (5,71 M EUR) 
értékben. Visszalépések miatt csökkent a darabszám eggyel. 
2013. év végéig a KMOP-4-es prioritásában 416 db támogatási szerződés került aláírásra 60,25 Mrd Ft 
(215,18 M EUR) támogatási összeg erejéig. 2013-ban  50 esetben került sor a támogatási szerződés 
aláírására 8,42 Mrd Ft (30,7 M EUR) támogatási összeg lekötésével. 
A 2007-2013 között eltelt időszakban 86,68 Mrd Ft (309,56 M EUR) – ebből 2013-ban 30,815 Mrd Ft 
(110,06 M EUR) – került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

 

5. prioritás - Városrehabilitáció 

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 68,58 Mrd forint (244,94 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 81,48 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A pályázatos konstrukciók esetében a korábbi években, azaz a 2007-13-as időszak első 
kétharmadában a pályázatok döntő többsége meghirdetésre került, a 2013-as évben 3 pályázati 
konstrukció került kiírásra. A pályázatos konstrukciók esetében a 2013-es év végére 95 leszerződött 
projektből mind a 95 részesült kifizetésben, valamint 67 projekt került lezárásra.  

A 2012-es évben leszerződött 52,72 Mrd forint 2013-ra 52,50-Mrd forintra módosult. 
A 2007-2013 között eltelt időszakban 63,10 Mrd Ft (225,35 M EUR) – ebből 2013-ban 29,63 Mrd Ft 
(105,84 M EUR) – került kifizetésre. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

Az előrehaladás tekintetében elmondható, hogy azon projektek kifizetési állománya, melyek lezárásra 
kerültek, meghaladja a teljes leszerződött projektállomány szerződött összegének 60 %-át.  

Kiemelt projektek esetében a támogatási szerződéssel rendelkező 11 projektre jutó 29,47 Mrd forintból 
2013. év végéig 16,79 Mrd forint értékben került támogatás kifizetésre. A lezárt 2 projekt kifizetésének 
összege meghaladja a kiemelt projektek teljes leszerződött állomány szerződési összegének több mint 
40%-át. 

A program előrehaladása 

Az Operatív Program előrehaladását öt egymással összefüggő dimenzió mentén vizsgálva: a 
beérkezett pályázatok száma, támogatási igénye, a támogatott projektek száma, megítélt támogatása, 
a leszerződött projektek száma, leszerződött támogatás, kifizetésben részesült projektek száma, 
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kifizetett támogatás, illetve a lezárt projektek száma, összege alapján. Ennek megfelelően a 2013-as év 
végéig a KMOP az alábbi előrehaladást mutatja (JEREMIE programok nélkül): 

 

Megnevezés Összesen 

Regisztrált/ 
benyújtott projektek (száma, igénye) 

száma 13689 

M EUR 3135,81 

Milliárd Ft 878,03 

Támogatásban részesült projektek (száma, összege) 

száma 7071 

M EUR 1656,2 

Milliárd Ft 463,74 

Leszerződött projektek (száma, összege) 

száma 6980 

M EUR 1629,15 

Milliárd Ft 456,16 

Kifizetésben részesült projektek (száma, összege) 

száma 6086 

M EUR 1295,53 

Milliárd Ft 362,75 

Lezárt projektek (száma, összege) 

száma 5511 

M EUR 878,24 

Milliárd Ft 245,91 

280 Ft/euró 
 
A táblázat adatai közkiadás alapon kerültek megadásra és tartalmazzák a közszféra szervezet 
kedvezményezettek által biztosított elismert saját erőt is. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

I/2G. 
számú 

melléklet 
19 02 04 29 00 Közép-magyarországi 
Operatív Program 

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányz
at 

2013. évi 
törvényi 

módosítot
t 

előirányz
at 

2013. évi 
módosított 
előirányza

t 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   81 428,1 46 264,6   81 186,1 77 295,0 94,9  95,2  

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   82 373,3 44 895,2   69 230,7 69 906,2 84,9  100,9  

Támogatás   526,8 1 369,4   0,9 0,9 0,2  100,0  

Előirányzat-maradvány   10 482,6 –   11 954,5 11 954,5 114,0  100,0  
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1.2.13. Dél-alföldi Operatív Program 

 
2007 és 2013 között a DAOP pályázati kiírásaira érkezett 3540 darab pályázatból 45 db projekt kiemelt 
jelentőségű. A nyertes projektekre megítélt támogatás 247,20 Mrd Ft, az összes igényelt támogatás 
mintegy 49%-a, amely kétszeres túljelentkezést jelent. A 2013-as év végéig az operatív programon 
rendelkezésre álló teljes keret (6. prioritás nélkül) több mint 100%-a (102 %) került lefedésre 
kötelezettségvállalással, de a technikai segítségnyújtás keretével számolva is 98,32 %-os a teljesítés. 
2013. év végéig a DAOP-on rendelkezésre álló forrás majdnem 76%-a kifizetésre került.  
 

1. prioritás - Gazdaságfejlesztés  

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 42,796 Mrd forint (152,843 M EUR) 7 évre. 
A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 42,88 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

2013-ban 3 pályázati kiírás és egy kiemelt pályázati felhívás meghirdetésére került sor a 3 fő 
gazdaságfejlesztési célterületen: üzleti infrastruktúra fejlesztés, ipartelepítés és telephelyfejlesztés. 
Mindhárom konstrukción keretet meghaladó támogatási igény jelentkezett.  

2007 és 2013 között 1309 pályázatot regisztráltak az 1. prioritáson, ennek 32%-a 2013-ban érkezett. Az 
igényelt támogatási összeg 108,3 milliárd Ft volt összesen, melynek összesen 42%-a 43,65 milliárd Ft 
összegben részesült támogatásban. 

2013-ban a 420 regisztrált pályázat összesen 39,76%-a részesült támogatásban, az igényelt támogatás 
összesen 26,9%-át érte el a megítélt támogatás, amely azt jelzi, hogy a kisebb projektméretű 
pályázatok részesültek többnyire támogatásban, illetve hogy a pályázatok szinte kivétel nélkül csak 
költségcsökkentéssel voltak támogathatóak. 

2007 és 2013 között 555 pályázó kötött támogatási szerződést, 2012-höz képest 176 új szerződés 
köttetett 2013-ban. A szerződéses állomány 2013 végére elérte a 42,68 milliárd Ft-ot, mely a 2007-
2013-as OP keret 99,7%-a. 

A kifizetések üteme is tovább gyorsult 2012-höz képest, míg 2012-ig 130 projekt részesült 15,80 milliárd 
Ft kifizetésben, addig 2013 végére már 170 projekt részére lett folyósítva 27,32 milliárd Ft összegű 
támogatás. 2013 végére a szerződött összeg 64,36%-a erejéig történt kifizetés, az évi 10 milliárd Ft-os 
kifizetési ütemet tartva 2015 végéig a leszerződött összeg teljes kifizetése biztonsággal teljesíthető. 
Ebből 11,52 Mrd Ft (41,15 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon 
számolva. 

A projektzárások is jelentős előrehaladást mutatnak 2013-ban: míg 2012-ig összesen 132 projekt 
lezárására került sor, addig csak 2013-ban további 94 projekt fejeződött be sikeresen, ezzel a 
szerződött állomány 40%-a került 2013 végére lezárására. 

Elmondható, hogy 2013 volt az első év, mely során a gazdaságfejlesztési prioritástengelyen fenntartási 
időszakot követően támogatási szerződés lezárására is sor került, mindeddig összesen 5 projekt ért 
fenntartási időszakának végére, és teljesítette sikeresen fenntartási kötelezettségét. 
 

2. prioritás - Turisztika  

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 45,174 Mrd forint (161,334 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 48,13 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 
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A 2007-2013 Programozási időszakban 574 pályázat érkezett be a 14 meghirdetett felhívásra. Az 574 
pályázatból 166 db került támogatásra, a támogatott projektek aránya a benyújtott pályázati számhoz 
képest 28,91%.  

2012. évben 156 támogatott projekthez 2013. évben plusz 10 db pályázat kapott támogatást a DAOP-
2.1.2.-12; DAOP-2.1.1./J-12 konstrukciók tartalék listáján szereplő projektek közül, illetve 3 TDM 
szervezet részére került megítélésre támogatás 2013-ban, mindösszesen 2,24 Mrd Ft támogatást 
lekötve. 

A 2013. évig benyújtott 574 db pályázat 119,36 Mrd Ft támogatási igényt mutat, míg a 166 db pályázat 
33,45 Mrd Ft támogatást kötött le. 2013. évben 0,04 Mrd Ft további támogatás került regisztrálásra, 
amely abból ered, hogy a kifogásokat követően a költségcsökkentések visszavonásra kerültek, és abból 
keletkezik a 40 M Ft-os növekmény. 
A program zárásához közeledve jól látszódik a fentebbi kimutatásokból, hogy a korábbi évek döntés-
előkészítési tendenciája, a kötelezettségvállalások száma jelentősen háttérbe szorult, míg a 2012. 
évben jelentős feladatot jelentett a források kihelyezése, 2013. évben a projektek megvalósítására 
helyeződött a hangsúly. 

A 2007-2013 programozási időszakban a regisztrált 574 pályázatból 166 db kapott támogatói döntést, 
164 db támogatási szerződés került megkötésre, amelyből 34 db szerződés 2013. évben került 
megkötésre, amely a teljes szerződés-állomány közel 21%-a. 

A 2013. évben a 34 db támogatási szerződés 9,77 Mrd Ft támogatást kötött le, amely a rendelkezésre 
álló prioritás keret közel 22%-a. 
A szerződésállomány db-száma, és lekötött támogatása paritásban vannak egymással. 

Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 26,22 Mrd forintot (93,66 M EUR). Ebből 10,02 Mrd Ft 
(35,79 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

 

3. prioritás - Közlekedésfejlesztés  

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 52,095 Mrd forint (186,053 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 51,89 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

2012. és 2013. évben új pályázati felhívás már nem került meghirdetésre. Míg 2012-ben 3 pályázati 
ablak, úgy 2013-ban már csak egy pályázati ablak állt nyitva a régiós pályázók számára az Új 
Széchenyi Terv keretei között, a „DAOP-3.1.1/A-11 „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” című pályázati 
felhívás. 
2007 és 2013 között 650 db pályázatot regisztráltak a 3. prioritáson (1,56%-os db szám növekedés 
2012. évhez képest), melyek igényelt támogatási összege meghaladta a 102,51 Mrd Ft-ot (5,93%-os 
támogatási igénynövekedés 2012. évhez képest). Ezek közül összességében 221 pályázat 
támogatására adódott lehetőség a pályázatos konstrukciók vonatkozásában 2013.12.31-ig, 37,02 Mrd 
Ft megítélt közkiadással. 
A 2013-as év messze elmarad a korábbi években érkeztetett projekt db számtól a közlekedésfejlesztési 
területen (a 2012-es év szintén alatta maradt a korábbi 2007-2011 közötti időszak szintjénél). Az 
érkezetett projektjavaslatok forrásigénye 2013-ban 5,74 Mrd Ft volt, amely 60%-kal maradt el a 2012. 
évben benyújtott pályázatok forrásigényétől. A fentieket a már korábbi években magas arányban 
lekötött támogatások, valamint a szűkös, egyetlen nyitva lévő pályázati felhívás lehetőségei 
magyarázzák. 2013-ban 4 db pályázat került tartaléklistáról támogatásra 1,58 Mrd Ft összegben 
(mindezek mellett jelentős támogatási igényű pályázat várakozik tartaléklistán). 2013 évben a pályázati 
folyamat az egyetlen nyitott kiírás esetében eljutott a tényleges döntés meghozataláig. 
A közlekedési infrastruktúrafejlesztés prioritáson – a pályázatos konstrukciókat illetően - 2007 és 2013 
között 220 db szerződés került megkötésre 36,21 Mrd Ft közkiadással. Kifizetésre ez idő alatt 31,63 
Mrd Ft erejéig került sor, mely a pályázatos konstrukciók kapcsán összesen lekötött 36,21 Mrd Ft 
87,35%-a. A projektzárások is felgyorsultak az év során: 2012 végére 166 projekt lezárult, mely 2013. 
évben további 16 db projekt lezárásával bővült, összességében 27,10 Mrd Ft közkiadást felhasználva. 
A fentiek alapján a prioritás keretében megkötött támogatási szerződések db számát tekintve 82,72%-a 
jelenleg fenntartási időszakban van. 
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2013-ban 5 db pályázat esetében került sor szerződéskötésre, ezek támogatási összege 2,09 Mrd Ft 
volt.  
Elsősorban kifizetés szempontjából nevezhető aktívnak 2013-as év a prioritási tengelyen A kifizetések 
értékben 47,88 Mrd Ft-ot (170,99 M EUR) tettek ki. 9,61 Mrd Ft (34,33 M EUR) kifizetése történt 2013-
ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
 

4.prioritás - Humáninfrastruktúra fejlesztések  

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 46,362 Mrd forint (165,58 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 45,67 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A 2007-2013 között eltelt időszakban a 4. prioritásban 27 db pályázati konstrukció került meghirdetésre 
41,8 Mrd Ft (149,9 M EUR) keretösszeggel, ami a prioritás teljes keretének 90,16%-a. 2013-ban már 
nem jelent meg egyetlen pályázati felhívás sem a DAOP 4-es prioritásában, ugyanakkor a felhívások 
döntő többsége 2009-2010-ben jelent meg (14 db), míg a programozási időszak első két évében 9, a III. 
Akciótervi időszakban, 2011-ben már csak 4 db. A beérkezett 675 db pályázat 62,74 Mrd Ft-os (224,07 
M EUR) támogatási igénye mintegy 35%-kal haladta meg a prioritás teljes keretét.  
A jelentéstételi időszak végéig megszületett 430 támogató döntéssel lekötött 45,92 Mrd Ft (164 M EUR) 
támogatási összeg a prioritás keretének 99,1%-át teszi ki, amiből 2013-ban 5 esetben született 
támogató döntés 0,39 Mrd Ft (1,39 M EUR) közkiadás odaítélésével.  
2013-ban aláírt 18 db támogatási szerződéssel 1,52 Mrd Ft (5,43 M EUR) támogatás került a 
projektgazdák által lekötésre és így a teljes szerződésállomány 430 db-ra nőtt, ami 45,89 Mrd Ft-ot 
(163,89 M EUR-t) fed le. Ezzel a prioritás keretének 98,99%-a leszerződésre került a tárgyév végéig. 
A kifizetésben részesült projekt száma 422-re emelkedett, mely értékben 40,22 Mrd Ft (143,64 M EUR), 
így már csak 8 olyan leszerződött projekt van, amely még nem részesült kifizetésben, ezek jellemzően 
nemrég indult projektek. 9,55 Mrd Ft (34,11 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás 
alapon számolva. 
A prioritás keretében a korábbi akciótervi időszakokban támogatott projektek esetében 30 projekttel 
kapcsolatban került sor a megvalósítás zárása, így a lezárt projekt száma 346-ra emelkedett, elérve 
ezzel a szerződésállomány 80%-át, az összeget tekintve pedig a 75,77%-ot. 
 

5.prioritás - Településfejlesztés  

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 51,329 Mrd forint (183,317 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 52,54 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A 2013-as évben mindösszesen egy új kiírás jelent meg, mely 0,16 Mrd Ft-ot meghaladó összeg 
elérését tette lehetővé az Új Széchenyi Terv keretében, mely az eddig megjelent összes kiírás 
keretösszegének mintegy 0,5%-át adta ki.  

Az új kiírás 2013-ban jelent meg Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése címmel (DAOP-
5.1.1/B), melynek célja, hogy a városok a már elkészült Integrált Településfejlesztési Stratégiájukat 
(ITS) figyelembe véve a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és 
beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, ill. annak funkcionális térségét érintő 
fejlesztési elképzeléseiket a 2014-2020-as időszakra vonatkozóan.  

2013. év végéig 287 darab pályázatot regisztráltak az 5. prioritáson, melyek igényelt támogatási 
összege 56,53 Mrd Ft volt. Ezek közül összességében 129 darab pályázat támogatására került sor 
2013 végéig, mintegy 33,81 Mrd Ft megítélt támogatással.  

2013-ban 11 darab pályázat érkezett be a DAOP 5. prioritásának forrásaira, mely az összes beérkezett 
pályázatnak 3,8%-át teszi ki.  
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A támogatási igény a 11 pályázó esetében 2,78 Mrd Ft volt, ami az összes eddigi támogatásigény 
4,9%-át jelentette. 
A 2013-as évben összesen 8 darab pályázat került támogatásra, melyek közkiadása a regisztrált 
pályázatok közkiadásának 93,88%-a. 3 db projekt a 2012-ben megjelent szociális célú 
városrehabilitáció (DAOP-5.1.1-12) keretében kapott támogatást 2013-ban. 4 db projekt a 2013-ban 
megjelent DAOP-5.1.1/B (Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése) felhívás keretében 
kapott támogatást. 

A 2013-as évre a támogatásban részesült projektek aránya a regisztrált projektek majdnem 45%-át 
tette ki. 

A térségfejlesztési témakörben 2007 és 2013 között 127 darab szerződés került összesen megkötésre 
32,89 Mrd Ft-ot meghaladó összegben. Kifizetésre ez idő alatt 117 esetben került sor több mint 23,67 
Mrd Ft erejéig. 

A 2013-as év 28 új szerződést eredményezett, mely az összes leszerződött projekt 22%-a. Az adott 
évben leszerződött projektek együttes közkiadása 6,73 Mrd Ft-ot tett ki, mely az összes leszerződött 
projekt közkiadásának 20%-a.  

Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 37,50 Mrd forintot (133,91 M EUR). Ebből 15,015 Mrd 
Ft (53,64 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
 

 

Prioritási tengely 
A prioritás kerete  

(M EUR) 
A prioritás kerete 

 (Milliárd Ft) Százalékos megoszlás 

1. prioritás:  
Regionális gazdaságfejlesztés 152,843 42,796 17,35% 

2. prioritás: 
Turisztikai célú fejlesztések 161,334 45,174 18,32% 

3. prioritás:  
Közlekedési infrastruktúra fejlesztés 186,053 52,095 21,12% 

4. prioritás: 
Humáninfrastruktúra fejlesztése 165,580 46,362 18,80% 

5. prioritás: 
Térségfejlesztési akciók 183,317 51,329 20,81% 

6. prioritás: 
Technikai segítségnyújtás 31,713 8,880 3,60% 

Összesen: 880,841 246,635 100,0% 

280 HUF/EUR 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

I/2G. 
számú 

melléklet 
19 02 04 26 00 Dél-Alföldi 
Operatív Program 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2013. évi 
törvényi 

módosítot
t 

előirányz
at 

2013. évi 
módosítot

t 
előirányz

at 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   42 922,2 27 206,5   48 498,5 40 590,1 94,6 83,7 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

          - - 

Bevétel   36 414,7 26 466,5   44 136,9 40 632,4 111,6 92,1 

Támogatás   1 106,1 740,0   0,3 0,3 0,0 100,0 

Előirányzat-maradvány   9 762,7 –   4 361,3 4 361,3 44,7 100,0 
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Az Operatív Program keretében a pályázatos konstrukciókra vonatkozó főbb mutatószámokat az alábbi 
táblázat szemlélteti 

 

Megnevezés Összesen 

Regisztrált/ 
benyújtott projektek (száma, igénye) 

száma 3 540 

M EUR 1 809,72 

Milliárd Ft 506,72 

Támogatásban részesült projektek (száma, összege) 

száma 1 550 

M EUR 882,86 

Milliárd Ft 247,20 

Leszerződött projektek (száma, összege) 

száma 1 535 

M EUR 866,07 

Milliárd Ft 242,50 

Kifizetésben részesült projektek (száma, összege) 

száma 1 426 

M EUR 644,07 

Milliárd Ft 180,34 

Lezárt projektek (száma, összege) 

száma 933 

M EUR 481,43 

Milliárd Ft 134,80 

 

1.2.14. Észak-alföldi Operatív Program 

 
A 2013-as évben folytatódtak az előző évben elkezdett folyamatok; a 3 éves akciótervi időszak végén, 
2013-ban már mindössze csak 2 db pályázati kiírás jelent meg 1,52 Mrd Ft (5,43 M EUR) összegben. 
436 esetben 75,21 Mrd Ft (268,36 M EUR) összegben történt támogatási szerződések megkötése, a 
kifizetésre vonatkozó közkiadás meghaladta az 60,73 Mrd Ft (227,17 M EUR) összeget és ma már a 
régió számos pontján találkozhatunk fizikailag is megvalósult (2013-ban 246 db), Európai Uniós 
támogatásból finanszírozott projekttel. Így a régióban a 2013. évben a támogatott projektek 
életciklusának minden fázisa megjelent.  

 

1.prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés  

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 46,198 Mrd forint (164,991 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 48,69 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A vizsgált időszakban a prioritásban 21 db pályázati felhívás került meghirdetésre (ebből 3 kiemelt 
felhívás), a 21 kiírás a programozási időszakra rendelkezésre álló 164,99 millió eurós kerete teljes 
egészében kimerítette. A kiírások között két konstrukció is speciálisnak tekinthető (Széchenyi Tőkealap 
Program illetve a Vállalati Tanácsadás felhívások), hiszen ezek támogatás közvetítés céljából kerültek 
meghirdetésre. Az időszak legnépszerűbb kiírásának egyértelműen a Telephelyfejlesztés konstrukció 
mondható, mely öt alkalommal is (2009, 2009-es LHH, 2010, 2011, 2012) meghirdetésre került, de a 
sikeres pályázati felhívások közé sorolhatók a 3 alkalommal is meghirdetett Ipartelepítés vagy Ipari 
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Parkok fejlesztése konstrukciók is. A 15 „hagyományos” pályázati felhívásra 2013 év végig összesen 
1080 db pályázati javaslat érkezett be. A 1080 db pályázat teljes támogatás igénye 90,968 Mrd Ft volt 
(324,88 M EUR). A 1080 pályázatból 704 db részesült támogatói döntésben, mely projektek közül 
2013.12.31-ig 629-el sikerült támogatási szerződést kötni. A 629 támogatási szerződés 53,815 Mrd Ft 
(192,196 M EUR) leszerződött támogatást és 107,63 Mrd Ft (384,392 M EUR) leszerződött 
összköltséget jelentett.  

Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 29,32 Mrd forintot (104,71 M EUR). Ebből 11,53 Mrd Ft 
(41,17 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
2013 végéig 253 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 17,4 Mrd Ft volt. 

 

2. prioritás - Turisztikai célú fejlesztések  

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 58,366 Mrd forint (208,451 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 58,54 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A turizmusfejlesztés területén 2013-ban nem jelent meg új pályázati felhívás, és nem is volt olyan, 
amelyre pályázni lehetett volna. A hangsúly áttevődött a projektek megvalósítására és lezárására. Új 
pályázat nem érkezett, de 11 db támogatói döntés született tartaléklistáról való támogatás útján. Ezen 
pályázatok által elnyert támogatás 7,24 milliárd Ft. A 2013. évben összesen 48 db új támogatási 
szerződést sikerült aláírni, mellyel a programozási időszakban leszerződött projektek száma 192 db-ra 
emelkedett. 
A 2013-ban támogatási szerződéssel lekötött összeg 16,27 milliárd Ft, mellyel 58,52 milliárd Ft-ra 
emelkedett a programozási időszak során leszerződött összeg.  
A támogatási szerződéssel rendelkező 192 db pályázatból, 2013-ban már 180 db pályázat részesült 
kifizetésben, összesen 42,66 milliárd Ft összegben. 
Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 29,21 Mrd forintot (104,32 M EUR). Ebből 10,24 Mrd Ft 
(36,58 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
2013. évben 36 db projekt fejeződött be, ezzel 89 db-ra emelkedett a programozási időszakban 
megvalósult projektek száma, melyek összesen 19,44 milliárd Ft támogatásban részesültek. 

 
3. prioritás - Közlekedési feltételek javítása  

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 55,982 Mrd forint (199,936 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 59,49 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A közlekedésfejlesztés területén 2013-ban nem jelent meg új pályázati felhívás, viszont az ÉAOP-311-
11-es konstrukció (4 és 5 számjegyű közutak fejlesztése) esetében volt lehetőség pályázatot 
benyújtani.  
2007-től kezdődően összesen 13 db pályázati felhívás jelent meg a tématerületen, melyek 45,39 
milliárd Ft forrás meghirdetését jelentették. 
A 2007-2013 programozási időszakban a pályázati felhívások 2 évente jelentek meg. 2007-ben 3 db, 
2009-ben 6 db, 2011-ben 4 db pályázati felhívás került meghirdetésre, összesen 13 db. 
A 2013-ban beérkezett pályázatok támogatási igénye 4,90 milliárd Ft volt, amely 9 db benyújtott 
pályázat összesített értéke. 
A 2007-2013-as időszakban meghirdetett 45,39 milliárd Ft összegű keretre 101,28 milliárd Ft összegű 
támogatási igény jelentkezett a benyújtott pályázatokban, amely a meghirdetett keret több mint 
kétszerese. 
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A 2007-2013-as programozási időszakban összesen 194 db pályázat részesült támogatásban 62,4 
milliárd Ft összegben, ebből a 2013. évben 16 db, összesen 5,12 milliárd Ft támogatási igénnyel. 
2013. év végéig 192 db támogatási szerződéssel 60,05 milliárd Ft összeget sikerült lekötni. A 
kifizetések 2008. évben kezdődtek meg, 2009. óta folyamatos emelkedés figyelhető meg a 
támogatásban részesített projektszámok tekintetében. 2013. év végéig a támogatási szerződéssel 
rendelkező 192 db projektből, 172 db részesül kifizetésben.  
Megállapítható továbbá, hogy 2013. év végéig a leszerződött összeg 75%-a 45,38 milliárd Ft már 
kifizetésre került a kedvezményezettek részére.  
Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 45,34 Mrd forintot (161,91 M EUR). Ebből 20,355 Mrd 
Ft (72,70 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
A kifizetett összeg 45%-a 20,355 milliárd Ft 2013-ban került kifizetésre.  
2013. év végéig a 192 db támogatási szerződéssel rendelkező projektből 126 db zárult le, amely 
projekteknek összesen 24,74 milliárd Ft támogatás lett kifizetve. 

 

4. prioritás - Humán infrastruktúra fejlesztése  

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 66,138 Mrd forint (236,208 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 66,45 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

A prioritásban összesen megjelent 29 db pályázati felhívásból 2013-ban már nem jelent meg új. Az 
ÉAOP-4-es prioritásában a 2007-2013-as programozási időszakban több pályázati kiírás megjelenése 
nem várható. 
A 2013-ban támogatott 102 projektből (8,53 Mrd Ft, ami 30,46 M EUR) 86 esetben került sor a 
támogatási szerződés aláírására 12,63 Mrd Ft (45,11 M EUR) támogatási összeg lekötésével. 
A prioritás keretében a korábbi akciótervi időszakokban támogatott projektek esetében továbbra is 
jelentős számban, 60 projekt esetében került sor a megvalósítás zárása, ami 9,52 Mrd Ft (34 M EUR) 
támogatási összeget érintett.  
Az összes kifizetés a prioritás esetében elérte a 50,48 Mrd forintot (180,30 M EUR). Ebből 12,74 Mrd Ft 
(45,50 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
A projektek megvalósítása 2013-ban is ütemesen folytatódott, így a korábbi évekhez hasonlóan 
dinamikus mértékben növekedett a kifizetések 12,74 Mrd Ft összeggel, ami a teljes kifizetett összeg 25 
%-át tette ki. 

 

5. prioritás - Város- és térségfejlesztés  

A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 82,951 Mrd forint (296,255 M EUR) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 88,26 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

Az 5. prioritásban 2007-2013 között 25 db felhívás került meghirdetésre, mindösszesen 59,56 milliárd 
Ft értékben. A legtöbb kiírás a 2009. évben jelent meg, ezt követően az újonnan megjelenő kiírások 
száma folyamatosan csökkent, 2013-ban már csak három felhívás került meghirdetésre.  
A prioritás keretében beérkezett 550 db pályázatból 333 db részesült támogatásban, mindösszesen 
90,07 milliárd Ft értékben. A kiírások megjelenésével összhangban a legtöbb pályázat a 2009. és a 
2010. évben került benyújtásra és támogatásra. 
Az 5. prioritásban mindösszesen 330 db támogatási szerződés került megkötésre, mindösszesen 89,1 
milliárd Ft értékben. 2013-ban 65 db projekttel került sor szerződéskötésre mindösszesen 23,7 milliárd 
Ft értékben. Ez az összeg a 2007-2013-es időszakot tekintve kiemelkedőnek mondható. 
Kifizetésben mindösszesen 318 db projekt részesült, mindösszesen 53,69 milliárd Ft értékben (191,73 
M EUR). Ebből 21,97 Mrd Ft (78,45 M EUR) kifizetése történt 2013-ban. 2013-ban 100 projekt részesült 
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kifizetésben, ezek volumene a legmagasabb érték a 2007-2013-es időszakban a prioritás tekintetében. 
Szembetűnő, hogy 2011 és 2012 között csaknem megduplázódott a kifizetett támogatás nagysága, 
amely nagyságrend még egy kicsit emelkedett is 2013-ban. A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

Az összesen zárt 165 db projektből 39 db 2013-ban fejeződött be. Ez az értéke valamivel alatta marad 
a 2012-ben lezárt projektek számánál. 
 

 

Prioritási tengely A prioritás kerete  
(M EUR) 

A prioritás 
kerete 

 (Milliárd Ft) 
Százalékos 
megoszlás 

1. Regionális 
gazdaságfejlesztés 164,991 46,198 14,38% 

2. Turisztikai célú 
fejlesztések 208,451 58,366 18,17% 

3. Közlekedési feltételek 
javítása 199,936 55,982 17,43% 

4. Humán infrastruktúra 
fejlesztése 236,208 66,138 20,59% 

5. Város- és 
térségfejlesztés 296,255 82,951 25,83% 

6. Technikai 
segítségnyújtás 41,301 11,564 3,60% 

Összesen: 1147,142 321,199 100,0% 

Árfolyam 280 HUF/EUR 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

I/2G. 
számú 

melléklet 
19 02 04 27 00 Észak-alföldi Operatív 
Program 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 
módosíto

tt 
előirány

zat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   44 491,0 46 826,5   70 024,7 69 440,0 156,1  99,2  

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   41 300,6 44 071,3   61 871,2 68 355,0 165,5  110,5  

Támogatás   2 914,5 2 755,2   3 500,2 3 500,2 120,1  100,0  

Előirányzat-maradvány   4 929,2 –   4 653,3 4 653,3 94,4  100,0  
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Az Operatív Program keretében a pályázatos konstrukciókra vonatkozó főbb mutatószámokat az alábbi 
táblázat szemlélteti 

Megnevezés Összesen 

Regisztrált/ 
benyújtott projektek (száma, igénye) 

száma 3 667 

M EUR 2 81,64 

Milliárd Ft 582,86 

Támogatásban részesült projektek (száma, összege) 

száma 1 901 

M EUR 1 181,86 

Milliárd Ft 330,92 

Leszerződött projektek (száma, összege) 

száma 1 836 

M EUR 1 156,27 

Milliárd Ft 323,76 

Kifizetésben részesült projektek (száma, összege) 

száma 1 668 

M EUR 744,67 

Milliárd Ft 208,51 

Lezárt projektek (száma, összege) 

száma 1 001 

M EUR 473,56 

Milliárd Ft 132,6 

 

1.2.15. Észak-magyarországi Operatív Program 

 
Az ÉMOP 1., 2., 3., 4. és 5. prioritásán belül összesen 1051 millió eurót (294 Mrd Ft) értéket 
meghaladóan született végső támogató döntés 2013. év végéig. 

A támogatási szerződéssel lekötött források összegszerűen 1035,5 millió eurót (289,9 Mrd Ft-ot) tettek 
ki 2007-2013 között. 

A kifizetés tekintetében 1906 projektben 697,2 millió euró (195,2 milliárd Ft) összegben került 
felhasználásra támogatás közkiadás alapon. 
 

1.prioritás Versenyképes helyi gazdaság megteremtése  
A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 154,077 millió euró (43,141 milliárd Ft) 7 évre. 
A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 44,08 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

155,837 millió euró (43,634 milliárd Ft) volt az érvényes támogatási döntéssel rendelkező projektek 
számára megítélt támogatás 2013 végéig. A megítélt összegből 154,366 millió euró (43,223 milliárd Ft) 
támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a projektgazdák.  

Az összes kifizetés 2013 végéig az adott prioritásban 95,359 millió eurót (26,701 milliárd Ft) tett ki. 
2013-ban 175 új projekt volt érintett kifizetésben. A 2013. évre eső kifizetés értéke az év végére elérte 
32,97 millió eurót (9,23 milliárd Ft-ot). A kifizetések közkiadás alapon számolva. 

2013 végéig 202 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 17,656 Mrd Ft volt. A 
pénzügyi adatokat tekintve a kifizetés előrehaladása az elmúlt három évben viszonylag egyenletes és 
megfelelő mértékű volt. 
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2. prioritás Turisztikai potenciál növelése  
 
A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 221,402 millió euró (61,992 Mrd Ft) 7 évre. 

A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 61,67 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

221,021 millió euró (61,886 milliárd Ft) támogatási összeg volt érvényes támogatói döntéssel lekötve 
2013 végén. A megítélt összegből 215,55 millió euró (60,354 milliárd Ft) támogatást kötöttek le 
támogatási szerződéssel a projektgazdák. 
A prioritás keretein belüli teljes kifizetés összege 2013 végéig 102,200 millió eurót (28,588 milliárd Ft-ot) 
tesz ki, a kifizetések fele lezárt (befejezett) projektekhez kapcsolódik. A 2013. évre eső kifizetés értéke 
az év végére elérte 45,10 millió eurót (12,63 milliárd Ft-ot). A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
2013 végéig 78 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 16,467 Mrd Ft volt. A 
bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy a prioritás pénzügyi előrehaladása 2011-től 
egyenletes ütemet mutat, 2013 végéig a források fele került kifizetésre. 

 

3. prioritás Településfejlesztés  
A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 302,58 millió euró (84,72 milliárd Ft) 7 évre. 
A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 87,23 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

318,354 millió euró (89,139 milliárd Ft) támogatási összegről született támogató döntés 2013 végéig. A 
megítélt összegből 313,625 millió euró (87,815 milliárd Ft) támogatást kötöttek le támogatási 
szerződéssel a projektgazdák.  

A kifizetés 2013-ig 248,58 millió eurót (69,601 milliárd Ft) tett ki. A 2013 évre eső kifizetés értéke az év 
végére elérte 89,85 millió eurót (25,19 milliárd Ft-ot). A kifizetések közkiadás alapon számolva. 
2013 végéig 412 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 40,544 Mrd Ft volt. A 
bemutatott pénzügyi indikátorokból következik, hogy a pénzügyi előrehaladás megfelelő. A prioritás 
keretében támogatott projektek megvalósítási (és ennek megfejelően pénzügyi) szempontból jelentős 
előrehaladást mutatnak, melyet mind a kerethez viszonyított kifizetés, mind az indikátorok 
alátámasztanak. 

 

4. prioritás Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése  
A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 239,85 millió euró (67,16 Mrd Ft),  
A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 67,46 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

242,9 millió euró (68 milliárd Ft) támogatási összegről született döntés 2013 végéig. A megítélt 
támogatásból 241,8 millió euró (67,7 milliárd Ft) összeget kötöttek le támogatási szerződéssel a 
projektgazdák. 
Az összes kifizetés 2013 végéig a prioritásban 158,05 millió eurót (44,25 milliárd Ft) tett ki közkiadás 
alapon. A 2013. évre eső kifizetés értéke az év végére elérte 40,00 millió eurót (11,20 milliárd Ft-ot). A 
kifizetések közkiadás alapon számolva. 

2013 végéig 514 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 35,192 Mrd Ft volt. 

 

2769



 

 

5. prioritás Térségi közlekedés fejlesztése  
A prioritás OP-ban rögzített teljes kerete 107,011 millió euró (29,963 milliárd Ft). 
A prioritás kötelezettségállománya 2013. december 31-ig 30,63 Mrd Ft, mely összeg az RFP HÁT által 
alkalmazott nyilvántartási módszertan szerint nem azonos a támogatói döntésekben szereplő 
kötelezettségvállalás összegével. Az állomány az alkalmazott módszertan szerint tartalmazza a 
szerződött projektek esetében, amennyiben végső kifizetésben részesült a projekt a kifizetett állományt, 
a szerződött projektek esetében a szerződött összeget, valamint a szerződéssel még nem rendelkező 
pályázatok esetében a támogatási összeget, valamennyi státuszú projekt esetében közkiadás alapon 
számítva. 

113,214 millió euró (31,7 milliárd Ft) támogatási összegről született döntés 2013. év végéig. A megítélt 
összegből 110,175 millió euró (30,85 Mrd Ft) támogatást kötöttek le támogatási szerződéssel a 
projektgazdák.  

A prioritáshoz kapcsolódó összes kifizetés 2013. év végéig 92,77 millió eurót (25,98 milliárd Ft) tett ki. A 
2013. évben kifizetett 42,09 millió euró (11,786 milliárd Ft) összeg megközelíti a 2013-ig kifizetett teljes 
összeget. A kifizetések közkiadás alapon számolva.  

2013 végéig 18 db projekt került lezárásra, amelyek összes támogatási értéke 10,22 Mrd Ft volt. 

 
 

Prioritási tengely 
A prioritás kerete 

(M EUR) 

A prioritás kerete 

(Milliárd Ft) 
Százalékos 
megoszlás 

1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 154,08 43,14 14,49% 

2. A turisztikai potenciál erősítése 221,40 61,99 20,82% 

3. Településfejlesztés 302,58 84,72 28,46% 

4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 239,85 67,16 22,56% 

5. Térségi közlekedés fejlesztése 107,01 29,96 10,07% 

6. Technikai segítségnyújtás 38,28 10,72 3,60% 

Összesen: 1 063,20 297,70 100,00% 

Árfolyam 280 HUF/EUR 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

I/2G. 
számú 

melléklet 
19 02 04 28 00 Észak-Magyarországi 
Operatív Program 

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   43 069,7 39 913,0   62 692,8 56 241,5 130,6 89,7 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

          - - 

Bevétel   40 846,0 37 482,3   53 091,6 49 201,9 120,5 92,7 

Támogatás   2 821,0 2 430,7   0,6 0,6 0,0 100,0 

Előirányzat-maradvány   9 003,3 –   9 600,6 9 600,6 106,6 100,0 
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Az Operatív Program keretében a pályázatos konstrukciókra vonatkozó főbb mutatószámokat az alábbi 
táblázat szemlélteti 

Megnevezés Összesen 

Regisztrált/ 
benyújtott projektek (száma, igénye) 

száma 4 296 

M EUR 1 974,324 

Milliárd Ft 552,810 

Támogatásban részesült projektek (száma, összege) 

száma 2 057 

M EUR 1 051,316 

Milliárd Ft 294,368 

Leszerződött projektek (száma, összege) 

száma 2 041 

M EUR 1 035,509 

Milliárd Ft 289,943 

Kifizetésben részesült projektek (száma, összege) 

száma 1 906 

M EUR 697,223 

Milliárd Ft 195,223 

Lezárt projektek (száma, összege) 

száma 1 224 

M EUR 428,852 

Milliárd Ft 120,079 

 

 

1.3. KOHÉZIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK 

A 2000-2006 közötti időszakban elfogadott, Kohéziós Alapból megvalósuló 25 db környezetvédelmi 
projekt elszámolhatósági határideje 4 db projektnél 2010 előtt, 15 db projektnél 2010. december 31. 
napjával, további 5 projekt 2011. 12. 31.-én a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 2012. 12.31-én 
zárult. 

9 db közlekedési projektnél Kohéziós Alapból megvalósuló projektek uniós forrásra vonatkozó 
elszámolhatósági határideje 2010.12.31. napjával zárult. Az alábbiakban az egyes projekteknél 
ismertetésre kerül a forrásmegosztás és a módosítás. 

 

A 2000-2006 közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának irányítására kijelölt szervezet a Kohéziós Alap Irányító Hatóság volt. Ezt a szerepet a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen belül működő Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága vette 
át. A korábbi években bekövetkezett szervezeti módosítások során az addigi Kohéziós Alap Irányító 
Hatóság feladata kibővült a 2007-2013-Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) irányító 
hatósági feladataival is és 2007. január 1-jével felvette a Környezetvédelmi Programok Irányító 
Hatósága nevet. 2014 januárjától ezek a feladatok a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Helyettes Államtitkárság Közműfejlesztési Főosztály, 
Nagyprojekt Osztályához kerültek. 
A KEOP Irányító Hatóság a Kohéziós Alap keretstratégia megvalósításához a közlekedési és a 
környezetvédelmi projektekhez egy-egy Közreműködő Szervezetet vont be. A Közreműködő 
Szervezetek feladata, hogy a Kohéziós Alapból megvalósuló projektek előkészítését, pályáztatását és 
lebonyolítását, módosítását, zárását a projekt teljes életciklusára kiterjedően menedzseljék. A 
környezetvédelmi programoknál a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, a közlekedési szektorban 
a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. került kijelölésre. 2014. április 15-től a közreműködő szervezetek 
beolvadtak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba. 
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A korábbi évek növekedését folytatva az alábbi eredményeket érték el a Kohéziós Alapból támogatott 
projektek 2013. december 31-ig: 

- a kiviteli szerződéssel való lekötés közlekedési projekteknél a várható összköltség EU 
támogatási részének 109 %-át, környezetvédelmi projekteknél pedig a 102%-át érte el; 

- a közlekedési szektorban a KA támogatási keret 96%-át, a környezetvédelmi szektorban pedig 
95%-át fizették ki az elvégzett teljesítményekkel arányosan a kivitelezők részére. 

A kifizetett támogatásoknak az Európai Bizottság felé való elszámolása eredményeképpen 2013.12. 31-
ig összesen 1100 M EUR támogatás átutalására került sor. 2012-ben és 2013-ban a környezetvédelmi 
szektorban további 11 539 044 EUR támogatás került átutalásra a magyar költségvetés részére.   
2012-ben és 2013-ban a közlekedési projektek zárási folyamatához kapcsolódó események zajlottak. 

- 2012-ben és 2013-ban környezetvédelmi projekteknél 51 896 832 EUR került átutalásra,  
- 2012-ben és 2013-ban közlekedési TA (technical assistance) projekteknél 1 017 342 EUR 

került átutalásra Magyarország számára, 
- KA projektekre érkezett átutalások 2012-ben és 2013-ban: 

 2012 2013  
PPE007 Szolnok hulladék  1439200  

PPE009 Pécs szennyvíz 2920505   

PPE011 Sopron szennyvíz 1824615   

CPE003 Veszprém szennyvíz  3832487  

CPE001 Üröm-Csókavár kármentesítés  1551634  

PPE002 Hajdú-Bihar  hulladék 2810700   

PPE004 Miskolc hulladék 2718930   

PPE020 Debrecen szennyvíz 22856599   

CPE005 Észak-Alföld ivóvíz 11033750   

PA 012 Környezet TA  908412  

PA006 Vasút TA  66801  

PA013 Közlekedés TA  50541  

PA001 Vasút TA  900000  

Összesen 44165099 8749075 52914174 

 

1.3.1. Kohéziós Alap közlekedési projektek 

 
1. 2000/HU/16/P/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja  
A Budapest-Szolnok vonal Magyarország egyik legforgalmasabb vasútvonala. A közlekedési folyosó 
különösen fontos szerepet kap a Románia, Bulgária és Görögország felé irányuló forgalomban. A 
rehabilitáció célja a sebesség és a tengelyterhelés emelése, az utas-biztonság növelése, az elavult 
jelző és biztosítóberendezések cseréje.  
A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 126 M EUR támogatható költséggel és 50% EU 
támogatási részaránnyal. 
A Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) (2000/HU/16/P/PT/001) vonalszakasz első üteme a Vecsés-
Szolnok vonalszakasz rehabilitációja, ahol a tervezett sebesség a vonalszakasz első felén 120 km/h, a 
második felén 140 km/h. A második ütem után - amely a Szajol-Mezőtúr és a Békéscsaba-Lőkösháza 
vonalszakasz rehabilitációját és szakértői segítségnyújtást foglalja magában - elkezdődött a harmadik 
szakasz is, amelyben Békéscsaba állomás, Budapest-Vecsés vonalszakasz, és Mezőtúr-Gyoma 
szakasz felújítására kerül sor.  
 
A projekt 2009. december 31-én lezárult. 2010-ben kiküldésre került a zárójelentés, 2012. év során a 
fennmaradó 20% támogatás kifizetésének feltételeiről folyt levelezés a magyar fél és az EU Bizottság 
között. A projekttel kapcsolatban további kifizetések várhatóak kizárólag hazai, nem elszámolható forrás 
terhére a különböző hatóságok által előírt feladatok végrehajtása, ellátása érdekében. Ez a folyamat 
2013-ban még nem zárult le. 
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2. 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rehabilitációja 
A beruházás célja a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz rehabilitációja. A megvalósult 
alprojektek keretében Budaörs-Biatorbágy között 140 km/h sebesség bevezetése, Komárom-
Győrszentiván között a 160 km/h biztonságos alkalmazása vált lehetővé. A Budapest-Kelenföld-Kimle 
közti ETCS, valamint a Komárom és Győr állomásokat érintő biztosítóberendezési-, valamint Győr 
állomás pálya-felújítási munkák eredményeképpen a vonatközlekedés biztonsága a nyugat-európai 
követelményeknek megfelel. Fő cél a nemzetközi vasúthálózattal való interoperabilitás biztosítása. 
A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 94,988 M EUR, 
EU támogatási részaránya 50%.  
2011.12.31-éig 26,68 Mrd Ft került kifizetésre, amelyből EU támogatás 13,29 Mrd Ft. A projekt 
kifizetések 2010. évben a felhasználható érték 99 %-át tették ki. 
A projekt 2010. december 31-én lezárult. 2011-ben a kapcsolódó zárójelentés elkészítése volt a 
legfontosabb intézményrendszeri feladat.  
2013 során a projekttel kapcsolatban érdemi változás nem történt, az utolsó uniós 20% kifizetése még 
nem valósult meg. A EU Bizottság kérdései megválaszolásra kerültek. 
 
3. 2000/HU/16/P/PT/003 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja 
A projekt célja a Zalalövő – Zalaegerszeg – Boba vasútvonal felújítása, amely magában foglalja a 
Zalalövőtől Zalaegerszegen át Bobára vezető vasútvonal rekonstrukcióját, a villamosítást is. A projekt 
összesen 101 km vasútvonalra terjed ki, ebből 65 km rehabilitációi, 17 km új nyomvonal kiépítése, míg 
a 3,4 km Zalaegerszeg – Boba deltavágány teljesen új építésű. A projekt keretében a meglévő hidak 
rekonstrukciójára is sor került, valamint négy új híd is épült. A 2000/HU/16/P/PT/003 keretében a 
Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vonalszakasz rehabilitációján belül sor került a távközlő és 
biztosítóberendezések átépítésére, a vonal villamosítására. Ezt követően a 100, ill. a 120 km/h és rövid 
szakaszon a 80 km/h sebesség vált lehetővé. 
A projektet az Európai Bizottság 2000-ben hagyta jóvá 167,39 M EUR támogatható költséggel és 50% 
EU támogatási részaránnyal. A módosított bizottsági határozatban az uniós támogatások elszámolási 
határideje 2010. 12. 31.  
A Bizottság 2008-ban jóváhagyta, hogy az eredetileg kilenc projektből egy alprojekt a KÖZOP 
keretében valósuljon meg. 
A projekt keretében 50,54 Mrd Ft számlakifizetés teljesült, melyhez 23,43 Mrd Ft összegű EU 
támogatás lett felhasználva . Az EU forrás felhasználása 2010. év végéig 100%-os volt. A projekt 2010. 
december 31-én lezárult. 2011-ben a kapcsolódó zárójelentés elkészítése volt a legfontosabb 
intézményrendszeri feladat. 
Zárójelentéssel, a zárással kapcsolatban uniós észrevételek érkeztek, melyek megválaszolásra 
kerültek, a Bizottság további észrevételei azonban még nem érkeztek meg.  
 
4. 2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II/1 
A projekt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza közötti vasútvonal felújítását szolgáló átfogó projekt 
2. szakaszának I. fázisa. Az első szakaszt a fenti 2000/ HU/16/P/PT/001 jelű projekt képezi. 
A projekt 2. szakaszának tárgya a Szolnok és Lökösháza közötti szakaszok (117 km) felújítása, 
ugyanakkor a projekt egyes, Budapest és Vecsés közötti szakaszokra vonatkozó felújítási 
intézkedéseket is tartalmaz (összesen 16 km), ez utóbbi munkálatok elsősorban a teljes vasútvonal 
jelzőrendszerének interoperabilitását szolgálják. 
A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá  105,22 M EUR támogatható költséggel és 54% 
EU támogatási részaránnyal. 
Mind a kilenc alprojektnél a munkák befejeződtek. Egy alprojekt esetében a kapcsolódó szerződés 
lezárása van folyamatban. 
A projekt 2010.03.31-i határnappal zárult. A projekt záró költségnyilatkozata és jelentése megküldésre 
került az Európai Bizottságnak. 
2012 során az uniós 20% kifizetésével kapcsolatban folytatott a Bizottság és az Irányító Hatóság 
egyeztető levelezéseket. Végső álláspont azóta sem született. 
 
5. 2001/HU/16/P/PT/006 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés 
céljából I. Ütem: 3. és 35. sz. főutak 
A projekt célja az útburkolat teherbírásának 11,5 tonnára történő növelése az adott útvonalak teljes 
hosszán. Ez magában foglalja a helyi szélesítéseket, helyi korrekciókat - helyenként új 
nyomvonalszakaszt - és a teherbírási és/vagy pályaszélességi problémát jelentő műtárgyak 
rehabilitációs munkáit. 
A projektet az Európai Bizottság 2001-ben hagyta jóvá 39,99 M EUR támogatható költséggel és 50% 
EU támogatási részaránnyal. A projekt befejezésének határidejére határidő hosszabbítási kérelmet 
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nyújtott be az Irányító Hatóság 2009. decemberében. Ennek indoka a projekt KEHI általi ellenőrzése 
során meghatározott összevont szabálytalansági vizsgálat elvégzése. A vizsgálat annak összetettsége 
miatt elhúzódott, ezért az új határidő 2010. augusztus 31. volt. A projekttel kapcsolatban a zárásra való 
felkészülés megkezdődött.  
2011.12.31-ig 9,99 Mrd Ft került kifizetésre, amelyből 5,59 Mrd Ft EU támogatással fedezett.  
Zárással kapcsolatos Bizottsági első körös észrevétel és annak megválaszolása történt. 2013-ban a 
projekttel kapcsolatban kifizetés nem történt. A Bizottság záró levele még nem érkezett meg. 
 
6. 2002/HU/16/P/PT/008 Útrehabilitációs program a 11,5 t tengelyterhelésre történő megerősítés 
céljából, II. Ütem: 2, 6, 42, 47., 56., 31., 41, és 81. sz. főutak  
A projekt célja az útburkolat teherbírásának 11,5 tonnára történő növelése az adott útvonalak teljes 
hosszán. Ez magában foglalja a helyi szélesítéseket, helyi korrekciókat - helyenként új 
nyomvonalszakaszt - és a teherbírási és/vagy pályaszélességi problémát jelentő műtárgyak 
rehabilitációs munkáit.  
A projektet az Európai Bizottság 2002-ben hagyta jóvá 108 M EUR támogatható költséggel és 50% EU 
támogatási részaránnyal. 
A határozat módosítását (véghatáridő módosítása; három új alprojekt - 31., 41. és 81. sz. utak - 
beemelése a projektbe) 2009.03.10-én hagyta jóvá a Bizottság. A projekt véghatárideje a Bizottsági 
Határozat szerint 2010. december 31.  
A második ütem a 2., 6., 42., 47., 56., 31., 41., és 81. sz. utak burkolatának megerősítését foglalja 
magában. 2009. évben a 2., 6., 42., 47. és 56. sz. utak esetében a kivitelezési munkák befejeződtek és 
a pénzügyi elszámolás folyamatban volt. A 31., 41., és 81. sz. utakon a beruházás és a pénzügyi 
elszámolás is befejeződött 2010-ben. 
A projekt keretében 24,66 Mrd Ft került kifizetésre 2011.12.31-ig, amelyből EU forrás felhasználás 
12,61 Mrd Ft. Az EU forrás felhasználása 2011. év végéig 83 %-os volt. 
2012 során az elsőkörös bizottsági észrevétel megérkezett a tagállamhoz, amely megválaszolásra 
került, az álláspontok egyeztetése zajlik. 
 
7. 2004/HU/16/C/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal rehabilitációja II.2. 
Ez a projekt a Budapest-Cegléd-Szolnok-Lőkösháza közötti vasútvonal felújítását szolgáló átfogó 
projekt 2. szakaszának II. fázisát képezi.  
A II. fázis magában foglalja Ferencváros-Vecsés vonalszakasz átépítését és biztosítóberendezési 
munkáit, Pestszentlőrinc és Szemeretelep állomások és Ferencváros-Vecsés biztosítóberendezési 
munkáit, valamint Mezőtúr-Gyoma vonalszakasz pálya-, és biztosítóberendezéseinek átépítését. A 
projekt öt alprojektből áll, ezek közül egyre 2006-ban, négyre 2007-ben történt meg a szerződéskötés.  
A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá. A projekt támogatható költsége 129,088 M 
EUR, EU támogatási részarány 80 %. 
A projekt végzárási határidő: 2012. június 30-a volt. A munkák akkor két szakaszon zajlottak. 
A projekt keretében 35,37 Mrd Ft felhasználás valósult meg 2011.12.31-ig. A projekt keretében 2011 
folyamán, EU forrás lehívása nem történt.  
A projekt 2012 során lezárult. Kapcsolódó végső kifizetési kérelem 2012.12.20-án lett a Bizottság 
részére megküldve, 2013-ban a záró jelentés leadásra került, az EUTAF a Záró nyilatkozatot még nem 
adta ki. 
 
8. 2004/HU/16/C/PT/002 M0 körgyűrű keleti szektor megépítése  
A projekt elemei a következők: 4.sz. főút - 31.sz. főút; 31.sz. főút - 3.sz. főút; 3.sz. főút - M3 autópálya 
közötti szakasz (összesen 27 km), valamint az M31 autópálya. Érintett települések: Budapest, Vecsés, 
Üllő, Csömör, Gödöllő, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Ecser, Maglód, Fót. 
Az útvonal megépítése esetén, Budapest belterületén csökken a tranzitforgalom, aminek következtében 
mérséklődnek az ebből származó környezeti károk, mint a zajterhelés és a gépjárművek káros anyag 
kibocsátása, lakhatóbbá válik a lakó környezet.  
A projektet az Európai Bizottság 2004-ben hagyta jóvá 335 M EUR támogatható költséggel és 85% EU 
támogatási részaránnyal. 
Kohéziós Alap támogatás járul hozzá az „M0 Keleti szektor” projekt építéséhez (2004/HU/16/C/PT/002), 
amelynek keretében megvalósult a körgyűrű a 4-es számú főút és M3-as autópálya között, valamint az 
M31-es autópálya átkötés Gödöllő irányában. 2009. évben megkezdődött az M31-es autópálya építése, 
amit 2010-ben adtak át a forgalomnak. 
A projekt a Bizottsági Határozat szerinti véghatáridőre 2010 végére befejeződött.  
A projekt keretében 88,34 Mrd Ft került kifizetésre 2011.12.31-ig, amelyből EU forrás felhasználás 
75,09 Mrd Ft volt. Az EU forrás felhasználása 2011. év végéig 94 %-os volt. 
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Elsőkörös észrevételek és válaszok megküldése történt 2012 során. További két körös Bizottsági 
kérdés-válasz volt 2013-ban. A Bizottságtól a záró levél még nem érkezett meg. 
 
9. 2003/HU/16/P/PA013 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló 
közlekedési projektek előkészítéséhez 
A 11 alprojektből álló projekt segítséget nyújt a vasúti, közúti, légügyi és hajózási projektek 
előkészítéséhez. A munkák támogatási kérelmek készítését, tervezési feladatokat, 
tenderdokumentációk összeállítását, tanulmányok készítését foglalják magukban.  

A projektet az Európai Bizottság 2003-ban hagyta jóvá 4,6 M EUR támogatható költséggel és 75% EU 
támogatási részaránnyal. Hat projektelem már lezárult. A többi projektelem befejezéséhez a Bizottsági 
Határozat módosításának eredményeként az új, jóváhagyott véghatáridő 2010.12.31. volt. 
Elsőkörös észrevételek megválaszolása a 2012 harmadik negyedévében történtek meg. A Bizottság 
záró levele még nem érkezett meg. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

I/2G. 
számú 

melléklet 
ISPA Kohéziós Alap Közlekedési 
Projektek 

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirány
zat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 056,8     7 049,6 4 879,5 159,6 69,2 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0     0,0 0,0 - - 

Bevétel   287,1     202,1 202,1 70,3 100,0 

Támogatás   1 130,0     46,5 46,5 4,1 100,0 

Előirányzat-maradvány   3 056,8 –   6 801,0 4 843,8 158,4 71,2 

 

1.3.2. Kohéziós Alap környezetvédelmi projektek 

1. 2004/HU/16/C/PE/001 ÁHT: 263667 Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó 
létesítményei 
A projekt előkészítő munkálatai már az 1990-es évek közepén megkezdődtek. Az 1999-ben elkészült 
megvalósíthatósági tanulmány megteremtette a projekt indításának lehetőségét. A főpolgármesteri 
hivatal 2004 márciusában benyújtotta a támogatási kérelmét az Európai Unióhoz. Az Európai Bizottság 
2004 decemberében jóváhagyta a pályázatot, és a projekt általa befogadott 468,7 M EUR-ós 
költségvetésének 65 százalékát támogatásként ítélte oda a fővárosnak. A beruházás fennmaradó 20 
százalékát a magyar költségvetés, míg 15 százalékát a fővárosi önkormányzat finanszírozza. A 
Bizottsági Határozat 2004. december 17-én került aláírásra. 

2004/HU/C/PE/001 Budapesti központi szennyvíztisztító projekt fő célja, hogy Budapest központi 
részén felszámolja a kezeletlen szennyvíz Dunába vezetésének jelenlegi gyakorlatát. Ez egyrészt segíti 
a folyó vízminőségének és a folyópart ökológiai állapotának javulását, ugyanakkor Budapest 
lakosságának is előnyére szolgál a víz esztétikusabb optikai hatása, valamint a folyópart által biztosított 
jobb szabadidős lehetőségek. Összességében több mint 900 000 ember él a javaslatban szereplő 
Központi Szennyvíztisztító Telep által érintett területen. 

A projekt meghosszabbításra került 2012. december 31-ig. 

2012. 12. 31-én a projekt pénzügyi szempontból lezárult, a 2013-ban épült projekt elemet (harmadfokú 
tisztítás) a Főváros finanszírozta. Ennél a projektnél a Bizottságtól utoljára 2011-ben történt kifizetés 
(10. időközi kifizetés) 2013-ban a zárójelentés összeállítása és a projekt záró ellenőrzése kezdődött el.  
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2013. december 31-ig 108,71 Mrd Ft tényleges kifizetés történt, melyből tárgyévben 4,03 Mrd Ft-ot 
teljesített az Irányító Hatóság. 
A csepeli központi telep fél év próbaidő után 2010 augusztus 1-jén került átadásra, azóta 
problémamentesen üzemel. Megkezdődött a telepen a III. tisztítási fokozat kiépítése is, 2013. 12. 12-én 
került átadásra, a komplex próbaüzem 2014. június 12-én zárul. A projektben 2012. évben 12 építési 
(központi telep, csatorna) és 3 szolgáltatási szerződés keretében zajlott kivitelezés. A legjelentősebb 
ezek közül a 2012 novemberében átadásra került csepeli csatornaépítés, melynek keretében elkészült 
a csepeli városrész teljes belterületi csatornázása. A projekt záró ellenőrzése folyamatban van, a záró 
jelentés 2014. június 30-ig kiküldésre kerül az Európai Bizottság részére. 

 

2.2006/HU/16/C/PE/001 ÁHT: 276178 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal 
szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése  
Budapesttől Északra, a Pilis lábánál fekvő különlegesen szép tájadottságokkal rendelkező Üröm község 
határában, a 10-es úthoz közel fekvő „Csókavár” mészkőbányába 1965 és 1976 között mintegy 60 ezer 
tonna gáztisztító masszát hordtak. A műszaki védelem nélkül lerakott gáztisztító massza az akkori, 
kőszénből nyert városi gáz tisztítását szolgálta, egészségre ártalmas anyagokkal (kén, szulfát-ionok, 
ammónium-ionok, cián, tiocianátok, arzén, kadmium, illékony szénhidrogének, fenol, piridin, 
nehézfémek, higany, kobalt, cink, stb.) rendkívül szennyezett veszélyes hulladék.  

Az egykori mészkőbánya nyílt karszton található, a gáztisztító masszán keresztül áramló csapadékvíz 
(csurgalékvíz) a karsztrendszerbe jutva szennyezi a védett barlangokat, - mérhető volt a megengedett 
egészségügyi határérték feletti fenol és ammónium-ion koncentráció - és továbbjutva a rendszeren, az 
egész Észak-Budai Karszt Vízgyűjtő Területet - ahol a híres budai langyos gyógyforrások és 
ásványvizek találhatók - is károsítja, ezzel országos, sőt európai értékeket veszélyeztet. 

A projekt célkitűzése, hogy a gáztisztító massza eltávolítása következtében megszűnjön az Észak-
Budai Karszt Vízgyűjtő Terület veszélyeztetettsége. 

A projekt fő elemei: 
- Csurgalékvíz gyűjtő rendszer elbontása, védőfólia eltávolítása. 
- A 60 000 t gáztisztító massza kitermelése, elszállítása, hasznosítása. 
- A projekt terület rekultivációja. 

Az Európai Bizottság 2006. december 20-án elfogadta Üröm-Csókavár kármentesítésére vonatkozó 
Kohéziós Alap Támogatási Kérelmet. Ez a projekt az egyetlen Magyarországon megvalósuló 
kármentesítési program, melyet az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásban részesített. Az Észak-
Budai Karszt Vízgyűjtő Terület megóvása mintegy 1,1 millió embert érint. Az Európai Unió Kohéziós 
Alapja maximális támogatást nyújt a projekt részére, a Nemzeti Fejlesztési Terv I., 2004-2006-os 
támogatási időszak terhére, amit a Budapesti Központi Szennyvíztisztító építésénél történt 
megtakarítások és pénzeszköz átcsoportosítások tesznek lehetővé.  
A projekt Kedvezményezettje a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság.  

A NFÜ, a KvVM FI és a Kedvezményezett közötti Támogatási Szerződést 2006. június 15-én írták alá a 
felek, melyben már szerepelt a bruttó forrásmegosztás is: Kohéziós Alap 85%, Központi Költségvetés 
15% részarányban, melyet az Európai Bizottság 2006.12.20-án, B(2006)7134 számú határozatában 
jóváhagyott.  

Az infrastruktúra kiépítés, felvonulási terület előkészítés 2008. évben elindult, 2009 végére a gáztisztító 
massza 50%-a került eltávolításra és hasznosításra. 

2010. áprilisára a gáztisztító massza teljes eltávolítása megtörtént, a projekt 2010-ben zárásra került. 

A 2012.12.31-ig összesen 5,88 Mrd Ft került kifizetésre. 
A projektet az EUTAF ellenőrizte, ezt követően a zárójelentése megküldésre került a Bizottság részére. 
A Bizottság részéről érkeztek kérdések, melyek megválaszolása megtörtént 2012-ben, a fenntartási 
jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is 
lefolytatásra került. A program lezárult, az Európai Bizottság a végső egyenleget. 1.551.633 EUR 
támogatás összegben átutalta. 

 
3.2004/HU/16/C/PE/002 ÁHT: 263678 Zalaegerszeg és térsége szennyvízcsatornázás és tisztítás 
fejlesztése 
A Balaton vízminőség védelme a Zala folyóba bejutó foszfor és nitrogén mennyisége csökkentésével a 
vízgyűjtőterületen elhelyezkedő települések minél szélesebb körű csatornázása, valamint 
szennyvizének tisztítása útján.  
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1. 8 településen és Zalaegerszeg 5 kerületében szennyvízelvezető rendszer létesítése 
2. 3 településen és Zalaegerszeg 8 kerületében a meglévő csatornarendszer bővítése  
3. A Zalaegerszegi Szennyvíztisztító Telep biológiai kapacitásának kibővítése, és tisztítás 

technológiai fejlesztése 
4. Új iszapkezelő vonal kialakítása 
5. Esővíz csatorna építés, esővíz és szennyvíz csatornák különválasztása 

 
A projektre hosszabbítási kérelem került benyújtásra  az Európai Bizottsághoz, a megtakarítások 
felhasználása érdekében. A kérelmet elfogadták, így a projektzárás időpontja 2011.12.31-re módosult.  

2012.12.31-ig 15,81 Mrd Ft került kifizetésre. 
A Bizottság kérdései megválaszolásra kerültek, a záró levél még 2013. 12. 31-éig nem érkezett meg. 

 

4.2004/HU/16/C/PE/003 ÁHT: 263689 Veszprém és térsége szennyvízelvezetési, és -kezelési 
projekt  
A projektbe bevont terület a Bakony hegység déli részén fekszik. Veszprém megyei jogú város 
vonzáskörzetébe tartozik a veszprémi, a zirci, a herendi, a litéri, a nagyvázsonyi, a hegyesdi, a dudari 
és még néhány kisebb agglomeráció. Mivel a fenti agglomerációk mind karsztos, sőt nagyobbrészt ún. 
nyílt karsztos területen helyezkednek el, szennyvízkezelési és környezetvédelmi szempontból célszerű 
volt az egész térséget együtt kezelni. 
A projekt a felsoroltak közül a veszprémi, a zirci, és a hegyesdi szennyvíz agglomerációkat tárgyalja, 
mert a herendi, litéri és dudari agglomerációk – a nyitott karszt védelem (ivóvízbázisok) hazai 
fontossága miatt – már magyar beruházásban megépültek. 

A projekt több – egymással összefüggő – célt tűzött maga elé. 

Az intézkedés fő célkitűzése a felszín alatti karsztvizek fokozott, hosszú távú védelme. A karsztvizek 
olyan fontos ivóvízforrások, amelyek nagymértékben érzékenyek a szennyező forrásokkal (szennyvíz 
és szennyvíziszap), felszíni szennyeződésekkel szemben. A vízbázis országos viszonylatban is 
számottevő, és a Dél-Bakony, sőt az északi Balaton-part egy részének jelenlegi és/vagy jövőbeni ivóvíz 
készletének alapját képezi. 

A Hegyesd agglomerációt alkotó 5 település teljesen csatornázatlan volt, így a szennyvíz, a rosszul 
megépített, és elöregedett házi szennyvíztározókból egyrészt leszivárgott a karsztvízbe, másrészt – a 
talajvíz „közvetítésével” – bejutott az Eger patakba és ezen keresztül a Balatont, mint végbefogadót is 
szennyezte. Az agglomeráció területének 90-95 %-a természetvédelmi terület. A projekt további célja 
az Észak-Balaton térségben az emberi élet védelme / a lakosság életminőségének javítása a jó 
minőségű ivóvíz biztosításával, a Balaton, a környezet megóvása a Hegyesd agglomeráció 
szennyezési terhelésétől, valamint az Észak-balatoni Nemzeti Park természetvédelmi területének 
védelme. A projekt keretében megfogalmazott célok közé tartozik a szennyezőanyagok (foszfor, 
nitrogén) távoltartása a Balatontól, valamint a veszprémi szenny-, és csapadékvíz probléma 
megoldása. 

A projekt fő elemei 

A felsorolt célok eléréséhez a talajvíz védelmét szolgáló szennyvízcsatorna-rendszer teljes kiépítése 
szükséges a projektben érintett 7 településen. A települések a projekten belül három agglomerációt 
alkotnak. A Veszprém agglomerációban szennyvízcsatorna hálózat felújítása és kiterjesztése, 
valamint a meglévő szennyvíztisztító telep további fejlesztése a cél. Zirc agglomerációban új 
lakóterületek csatornázása és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója valósul meg a projekt keretében. 
Az 5 településből álló Hegyesd agglomerációban új szennyvíztisztító telep építése és a települések 
csatornahálózatának kiépítése kerül megvalósításra. 

A projektre hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be az Európai Bizottsághoz, a megtakarítások 
felhasználása érdekében. A kérelmünket elfogadták, így a projektzárás időpontja 2011.12.31-re 
módosult.  

A projekt keretében 2012 végéig 9,189 Mrd Ft került kifizetésre, melyből 6,45 Mrd Ft az uniós forrás. 
A projekt ellenőrzését az EUTAF 2012-ben megkezdte, 2013 februárjában fejezte be, a zárójelentés 
kiküldésre került Brüsszelbe. 2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, 
továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került. A program lezárult, az Európai 
Bizottság a visszatartott támogatást, 3.832.487 EUR összegben 2013. december 31-ig átutalta. 
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5.2004/HU/16/C/PE004 AHT:269078 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer - I. ütem 
2004/HU/16/C/PE004 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei hulladékgazdálkodási projekt 3 regionális 
hulladéklerakó és kezelő központ létesítése, mely lefedi az egész megye területét. Az érintett 
települések száma 240, az érintett népesség száma: kb. 595 ezer fő. 
A projekt két szakaszban került jóváhagyásra. A projekt első szakaszát, mely a 2004-2006 Kohéziós 
Alap támogatási keret terhére valósul meg, 2004. június 30-án nyújtották be az Európai Bizottsághoz. A 
döntés 2005. december 19-én született meg, a költségek 2008. december 30-ig számolhatóak el az 
első szakasz tekintetében. A bizottsági határozat alapján a projekt összköltsége 35.844.654,- EUR, 
melynek 78%-át támogatja az EU, 12%-át a magyar állam és 10%-os önrészt tartalmaz. 

A projekt megvalósítása céljából létrejött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulás, mely jogi személyiséggel rendelkezik. 

A teljes projekt három regionális hulladékgyűjtő-körzet létrehozását foglalja magában három regionális 
hulladékgazdálkodási központtal - Nyíregyháza-Oros, Kisvárda-Pap és Nagyecsed (Mátészalka) -, 
valamint 11 kistérségi központtal (Vásárosnamény, Barabás, Tiszaszentmárton, Csenger, 
Fehérgyarmat, Demecser, Tiszavasvári, Újfehértó, Nyírbátor, Szakoly és Ibrány). 

A projekt célja  
229 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és 11 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település, 595.342 
lakosának települési szilárdhulladék kezelésének megoldása a Hulladékgazdálkodási törvény és az EU 
szabályainak megfelelően, az ehhez szükséges műszaki, technikai és szervezeti feltételek 
megteremtése, az itt található megtelt és illegális hulladéklerakó helyek rekultivációjának megtervezése. 

A Kedvezményezett nem tudta biztosítani az önrészét, így ennek érdekében a társulás 100%-os 
tulajdonában álló Kft. kötvényt bocsátott ki. Emiatt szükségessé vált a társulási megállapodás 
módosítása, tekintettel arra, hogy az egyes tagönkormányzatok kötelezettségvállalása eddig nem került 
leszabályozásra. A társulás leszerződött a Hitelgarancia Zrt.-vel a bank felé történő visszafizetés 
biztosítékaként. A kedvezményezett 100%-os tulajdonában álló Kft. kapná meg az üzemeltetési 
feladatokat, így biztosított lenne a kötvény visszafizetése is.   

A projekt előrehaladottsága 2009 végén 25% volt, 2010. április végén 50%, a projekt 2011 végén 
zárható. A projektre hosszabbítási kérelem került benyújtásra  az Európai Bizottsághoz, melyet 
elfogadtak, a projekt 2011.12.31-én zárt. 

A projekt keretében 9,94 Mrd Ft került kifizetésre, ebből 7,75 Mrd Ft uniós forrás volt.  
A zárójelentés megküldésre került az Európai Bizottság részére. a fenntartási jelentés beérkezett, 
jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került. A 
Bizottságtól 2013-ban sem érkezett még kérdés a zárójelentéssel kapcsolatban.  
 

6.2004/HU/16/C/PE/005 ÁHT: 268989 Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program I. ütem 
2004/HU/C/PE/005 Észak-alföldi regionális ivóvízminőség javító program: Összesen 25 település 
ivóvízének arzén- és nitrát-mentesítéséről gondoskodik a beruházás, melynek értéke 28,5 millió €. 
Ennek 65 %-a fedezhető a Kohéziós Alapból.  

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásra irányuló tárgyalási pozíció kialakítása során Magyarország 
úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvet beépíti 
jogrendszerébe. A vízminőség esetében a legtöbb gondot a vízkémiai paraméterek közül elsősorban az 
arzén, a nitrit, a bór, a fluorid és az ammónium jelenti. A problémás települések közel fele a Dél- ill. az 
Észak-alföldi régióban található, ezért az ivóvízminőség-javító program végrehajtásának előkészítését 
ezekben a Régiókban a vízügyi tárca 2001-ben megkezdte, a Regionális Fejlesztési Tanácsokkal 
szorosan együttműködve. 

Az EU Kohéziós Alapjából támogatott ivóvízminőség-javító projektek célja, hogy a projekt 
megvalósítására társult településeken az előírásoknak megfelelő, egészséges ivóvízellátás valósuljon 
meg. A beruházások elsődleges célja az üzemelő vízművek vízkezelési berendezéseinek 
korszerűsítése vagy – amennyiben lehetséges – a jelenlegi vízbázis kiváltása. 

Szintén az ivóvízminőség romlását okozza a vízvezeték-hálózatban lerakódó, arzénban dús vas-
mangán iszap, valamint az azbeszt-cementből készült vízelosztó vezetékek rossz minősége, 
repedezettsége is, melyek miatt az elosztóhálózatokban másodlagos szennyeződés lép fel (az előbbi  

esetben a lerakódott iszap leválása miatt, az utóbbi esetben a talajvíz beszivárgása miatt). A 
másodlagos szennyeződést a hálózatok tisztításával, valamint a repedezett vezeték-szakaszok 
cseréjével lehet csökkenteni.  
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Ezen fejlesztéseknek köszönhetően a települési ivóvíz elosztóhálózat üzembiztonsága javul, csökken a 
hálózati vízveszteség mértéke (gazdaságosabb üzemeltetés). 
A projekt célja, hogy a fent kifejtett vízminőségi problémákat három megye (Jász-Nagykun-Szolnok, 
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 41 kiválasztott településén javítsa.  

A projekt lezárását követően az ivóvíz minősége az EU és magyar előírásoknak megfelelő határértéken 
kerül szolgáltatásra az érintett 108.800 lakos számára. 

A projektre hosszabbítási kérelem került benyújtásra az Európai Bizottsághoz. A kérelmet elfogadták, 
így a projektzárás időpontja 2011.12.31-re módosult.  
 

6,95 Mrd Ft kifizetése történt meg 2012. év végéig a projekt keretén belül. 

A zárójelentés megküldésre került az Európai Bizottság részére. A fenntartási jelentés beérkezett, 
jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került.  

Az EUTAF nem adta ki a Zárónyilatkozatot, mivel Nagyiván községben nincs megoldva a bór 
mentesítés. A Belügyminisztériummal közösen dolgoznak a megoldáson. 
 

7.2001/HU/16/P/PE/008 ÁHT: 254990 Duna-Tisza közi nagytérség regionális települési hulladék 
gazdálkodási rendszere 
2001/HU/16/P/PE/008 Duna-Tisza közi nagytérség hulladékgazdálkodási rendszer beruházás 
keretében több nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep illetve  hulladékkezelő központ épül, 
bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést, hulladékudvarok kerülnek kialakításra a térségben, valamint sor 
kerül régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő lerakók rekultivációjára. A projekt fő elemei: 
Ceglédi lerakó és válogató, Nagykőrösi komposztáló, Nagykátai átrakó, Kecskeméti válogató, 10 
hulladékudvar megépítése; hulladékszállító járművek, konténerek, kukák beszerzése; 41 régi lerakó 
rekultivációja. 

A beszerzések lezárultak, az eszközök leszállításra kerültek. Az építési munkák 2008 februárjában 
fejeződtek be, a rekultiváció 2010 áprilisában elkészült, a projekt 2010. november 30-án zárt. 
2012.12.31-ig összesen 7,01 Mrd Ft kifizetése történt meg. 

A projekt zárójelentésének végső ellenőrzése folyik, a záró dokumentáció 2012 áprilisában kiküldésre 
került. 

2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási 
helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került. Kérdés még nem érkezett a Bizottság részéről a 
zárójelentéssel kapcsolatban. 

 

8.2001/HU/16/P/PE/010  ÁHT: 255001 Sajó-Bódva völgye Regionális Szilárd 
Hulladékgazdálkodási Projekt 

projekt célja  
Javítani a projekt által felölelt térségben (118 település) a jelenlegi működő hulladékgazdálkodás 
rendszert, ennek megfelelően korszerű, EU-s normáknak megfelelő hulladék gyűjtési (szelektív gyűjtés) 
szállítási, kezelési és lerakási rendszert alakítson ki. Emellett, csökkentse a lerakott hulladék szerves 
anyag tartalmát az EU direktívájának megfelelően. A nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott vagy 
illegálisan működő lerakók bezárása, fölszámolása, valamint megvalósul a projekt területén megtűrt, a 
környezetet veszélyeztető 5 db hulladéklerakó rekultivációja is.  

A projekt fő elemei 
� A Sajó-Bódva-völgyi régióban a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, az ehhez szükséges 

felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló-, gyűjtő-, szállító- és 
kezelőrendszer kiépítése, a szükséges eszközpark megteremtése. 

� Regionális hulladékkezelő és feldolgozó telep kialakítása, hulladékválogató, 
hulladékkomposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemrészekkel. 

� Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és 2 millió m³ tárolókapacitással 
rendelkező lerakó tér kialakítása, kiszolgáló és működtető létesítményekkel Sajókaza 
térségében 32 ha területen, amelyből 10 ha-t foglal el az új kommunális lerakó, a meglévő 
Regionális Hulladékkezelő központ szomszédságában. 

� Regionális hulladékátrakó állomás létesítése Ózd térségében. 
� A projekt területén megtűrt, az Aggteleki Nemzeti Parkot, mint világörökséget, és az 

ivóvízbázisokat is veszélyeztető 5 db hulladéklerakó (aggteleki települési, edelényi regionális, 
ózdi regionális, kazincbarcikai regionális, szikszói regionális) rekultivációja. 
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A teljes beruházás megvalósításának keretében 5 építési, 1 eszközbeszerzési és 3 szolgáltatási tender 
került kiírásra.  

A projekt 2010. december 31-én lezárult. 4,07 Mrd Ft kifizetése történt meg. 

A zárójelentés 2012-.ben került kiküldésre, kérdés a Bizottság részéről még nem érkezett. Még 
2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási 
helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került. 

 

9.2002/HU/16/P/PE/014 ÁHT: 263690 Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Projekt 
A beruházás célja korszerű, szelektív gyűjtésre épülő települési szilárd hulladék kezelő rendszer 
létesítése a projekt területén. A projekt Pest-megye északi és keleti valamint Nógrád megye nyugati 
területét érinti. A rendszer a lakosságnál és a szolgáltató, kereskedelmi szférában keletkező évi 
102.500 t (2007) lakossági nem-veszélyes és hasonló természetű intézményi hulladék kezelésére 
létesül.  

A Beruházás három gyűjtőkörzetet érint:  

Vácrátót   (34 település)  
Kerepes   (27 település) 

Nógrádmarcal  (45 település) 

A három gyűjtőkörzetben a hasznosítható hulladékok begyűjtésére összesen kilenc hulladékudvar. A 
szelektíven gyűjtött és kevert hulladék két gyűjtőkörzetben közvetlen szállítással jut el a központi kezelő 
létesítményekbe, a vácrátóti gyűjtőkörzetben pedig egy új átrakóállomás közbeiktatásával. Két 
hulladékkezelő központ kerül létesítésre, mindkettő meglévő hulladéklerakók bővítéseként, ezek helye: 

• Kerepes Ökörtelek-völgy és 
• Nógrádmarcal 

Ezek a központi, komplex telepek biztosítják a gyűjtőkörzetekben szelektíven és ömlesztve keletkező 
települési nem-veszélyes szilárd hulladékok hazai, EU-s és helyi jogszabályoknak megfelelő minőségű 
fogadását, kezelését, a hulladék lehetséges legnagyobb mérvű hasznosításának előkészítését. 

A nagytérségi hulladékgazdálkodás bevezetésével a ma használt hulladéklerakók bezárásra kerülnek. 
A régi lerakók környezeti veszélyforrásának csökkentése megköveteli a jelenlegi szabályozások és 
határértékek szerinti felmérést, lefedést és rekultivációt. A projekt keretében első lépésben 3 (Kerepes 
Ökörtelek-völgy, Vác-Csörög, Aszód) lerakó rekultiválása valósul meg, míg a többi lerakót az 
üzemeltetés során létrehozott forrásokból fogják folyamatosan rekultiválni. 

A teljes beruházás megvalósításának keretében 2 építési, 1 eszközbeszerzési és 5 szolgáltatási tender 
kerül kiírásra.  
A projekt 2010. december 31-én lezárult, de a projekt nem minden eleme valósult meg. Ezek az elemek 
már EU hozzájárulás nélkül valósultak meg  2011 során. A projekt zárójelentésének végső ellenőrzése 
folyt, a záró dokumentáció 2012 májusában került kiküldésre. 
A zárójelentés kiküldését követően a Bizottság részéről még nem érkezett kérdés. A projektben, 
hasonlóan a többi EU finanszírozású projekthez, üzemeltetési problémák merültek fel: a szelektív gyűjtő 
szigetek nem hatékonyak, a díjcsökkentések megnehezítik az üzemeltető cégek gazdálkodását.  
Az Európai Bizottság 2012-ben átfogó auditot tartott a projektben, amelynek keretében több kivitelezési 
és szolgáltatási szerződést vizsgáltak. Az ellenőrzés kiterjedt a szerződések megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárások dokumentációinak teljes körű áttekintésére, a szerződéskötések 
szabályosságának vizsgálatára, a kifizetések pénzügyi ellenőrzésére, valamint a kivitelezés műszaki 
szempontú utóellenőrzésére is. Az audit során „helyszíni ellenőrzés” is történt. 
2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási 
helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került. Kérdés a Bizottság részéről még nem érkezett.  

 

10.2002/HU/16/P/PE/017 ÁHT: 269089 Észak-balatoni Regionális Települési Szilárd 
Hulladékkezelési Rendszer 
2002/HU/16//P/PE/017 Észak-balatoni Regionális Települési Szilárd Hulladékkezelési Rendszer 
létrehozásának célja a közép-dunántúli régió, a Balaton északi partja és a Kisalföld közti térség integrált 
hulladékkezelési rendszerének megvalósítása. A projekt tartalmaz szelektív hulladékgyűjtőket, 
komposztáló és újra hasznosítási berendezések felszerelését, hulladék-áthelyező telephelyek építését, 
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egy sor hulladéklerakó és hulladékgyűjtő sziget telepítését, egy hulladékkezelő üzem építését és egy 
korszerű, a nemzeti és EU rendelkezéseknek teljes mértékben megfelelő szemétlerakó építését. 
A projekt 158 település hulladékkezelését biztosítja, ami 300.939 lakost érint. A projekt fő célja a 
térségben településenként keletkezett települési szilárdhulladékok teljes körű és szelektív, szervezett 
gyűjtési rendszerének kialakítása, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység 
elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítése hulladékudvarok, gyűjtőszigetek 
kialakításával, a szükséges eszközpark (gyűjtőedényzet, szállítójárművek) megteremtésével. 
Szükséges a környezetet és az emberi egészséget potenciálisan veszélyeztető és egyébként betelő 
önkormányzati regionális hulladéklerakók (Balatonalmádi, Balatonfüred, Tapolca, Veszprém és Ajka) 
bezárása és rekultivációja. (Itt még a pályázat nem tartalmazta a Mechanikai Biológiai Kezelés elemet.) 

A projekt 2002-ben lett benyújtva az Európai Bizottsághoz; indulása óta kétszer módosították a 
bizottsági határozatot (a lerakó helyszín többször változott), az utóbbit 2006. december 6-án fogadta el 
az EU Bizottság.  

A projekt műszaki tartalma: 
1. A királyszentistváni hulladéklerakó építése 
2. Egy mechanikai-biológiai üzem építése Királyszentistvánon 
3. 4 hulladékválogató üzem építése (Pápa, Ajka, Tapolca, Veszprém) 
4. 3 hulladékátrakó állomás létesítése (Pápa, Ajka, Tapolca) 
5. Komposztálóüzem létesítése Balatonfüreden 
6. Egy mobil építési törmelékkezelő üzembe helyezése 
7. 16 db szállítójármű beszerzése 

A projekt királyszentistváni lerakója melletti válogató csarnokban 2011. május 10-én tűz ütött ki, a 
csarnok nagy része leégett. A válogató bálázó gépsor oly mértékben károsodott, hogy le kell bontani, 
újjá kell építeni. 

A projekt üzemképes, csak a szelektív gyűjtési mutatók, a hulladék újrahasznosítása és a lerakótól való 
eltérítés mutatói alacsonyabbak az elvártnál. A projekt 2010. december 31-én lezárult. A projekt záró 
dokumentációja 2012 májusában kiküldésre került az Európai Bizottsághoz. 

7,17 Mrd Ft összegben történtek kifizetések a projekt keretében. 
2012-ben a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá az éves fenntartási 
helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került. A projekt továbbfejlesztése történik a 2007-13 –as 
programozási időszak keretéből. A Bizottság részéről még kérdés nem érkezett. 
 

11.2003/HU/16/P/PE/020 ÁHT: 263745 Szennyvízgyűjtő és kezelő program Debrecenben és 
vonzáskörzetében 

A projekt célja:  
A 2003/HU/16/P/PE/020 Debrecen és régiója szennyvízhálózatának fejlesztése című projekt 8 
települést (Debrecen, Józsa, Pallag, Ebes, Hajdúsámson, Mikepércs, Sámsonkert, Sáránd), összesen 
222.602 főt érint. A beruházás során sor kerül új csatornahálózat kiépítésére, valamint a régi szakaszok 
felújítására, a szennyvíztisztító technikai fejlesztésére, a szennyvízgyűjtő hálózat 7 másik településre 
való kiterjesztésére, valamint új komposztáló üzem építésére. 

A projekt fő elemei:   
Debreceni szennyvíztelep fejlesztése (LOT 5 ) 

   Debrecen K-i városrész csatornázása (LOT1) 

   Debrecen belváros csatornáinak rekonstrukciója (LOT2) 

   Debrecen egyesített csatornahálózat szétválasztása (LOT3) 
   Debreceni agglomeráció csatornázása (LOT4) 

Kiegészítő csatornázási munka (LOT6 – tender dokumentáció készítése 
folyamatban) 

   Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR 

A projekt zárási határideje 2011. december 31. a projekt vonatkozásában 25,73 Mrd Ft kifizetés történt. 

A zárójelentés megküldésre került az Európai Bizottság részére.  
A zárási folyamat az üzemeltetési kérdések miatt felfüggesztésre került. Az üzemeltetési szerződés 
várhatóan 2014 májusában aláírásra kerül. 
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12.2003/HU/16/P/PE/021 ÁHT: 263756 Szennyvízgyűjtő és kezelő rendszer fejlesztése 
Szombathely megyei jogú városban 
Az eddigi szerződések során megtakarított források felhasználásáról szóló, valamint az új 
projektelemekkel kapcsolatosan Pénzügyi Megállapodás módosítása 2007. szeptemberében 
benyújtásra került Brüsszelbe, melyet az Európai Bizottság 2008 decemberében elfogadott. A teljesítés 
határideje 2010. december 31-re módosult.  

A projekt célja 
Szombathely nyugati városrészében a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat bővítése, a meglévő 
városi szennyvíztisztító telep mechanikai előtisztító lépcsőjének korszerűsítése, valamint az 
iszapkezelés korszerűsítése 

A projekt fő elemei:   
Szombathelyi szennyvíztelep korszerűsítése 

   Komposztáló telep építése 

   Szombathely nyugati városrész csatornázása 
   Szolgáltatások: Mérnök, TA, PR 

A projekt megvalósult, 5,7 M EUR megtakarításból történő plusz műszaki tartalom (csatorna, 
szennyvíztisztító további munkák, csatorna tisztító gépek, laboratórium) megvalósítása folyamatban 
van. A projekt 2010 végével zárásra került. A projekt záró dokumentációja 2012. áprilisában kiküldésre 
került az Európai Bizottsághoz. 2011.12.31-ig összesen 5.55 Mrd Ft kifizetése történt meg. 

Még 2012 során a fenntartási jelentés beérkezett, jóváhagyása megtörtént, továbbá a fenntartási 
helyszíni ellenőrzés is lefolytatásra került. 

A Bizottságtól érkezett kérdések megválaszolásra kerültek, a záró levél még nem érkezett meg. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
ISPA Kohéziós Alap Környezetvédelmi 
Projektek 

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   11 030,0     29 595,2 29 526,9 267,7 99,8 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0     0,0 0,0 - - 

Bevétel   10 769,1     67,1 91,8 0,9 136,8 

Támogatás   6 328,4     739,8 739,8 11,7 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  3 594,9 –   28 788,3 28 788,3 800,8 100,0 

1.4. Határon Átnyúló Együttműködési Programok 

1.4.1. INTERREG PROGRAMOK (2004-2006) 

Az Európai Unió által finanszírozott Strukturális Alapok terhére megvalósuló, 2005. évben indult 
INTERREG programok átfogó célkitűzése, hogy közelebb hozza egymáshoz a határtérség lakosait, 
közösségeit és gazdasági szereplőit és ezzel támogassa a határterületek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és kulturális fejlesztését, valamint csökkentse a regionális egyenlőtlenségeket a határon 
átnyúló együttműködés által. 

Az előirányzatok jogszabályi hátterét Magyarországon az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés 
programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet biztosítja. 

A programok prioritásokra és intézkedésekre bomlanak, melyek meghatározzák a támogatásra jogosult 
terület stratégiai, átfogó és specifikus célkitűzései nyomán a fejlesztés céljait és irányait. 
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Az pályázati felhívások során: 

- Magyar oldalon összesen beérkezett 1 675 határ menti és 179 transznacionális/interregionális 
pályázatban a 2004-2006 között rendelkezésre álló források 4-szeresének megfelelő támogatásra 
pályáztak. 

- Támogatási szerződést összesen 388 határ menti és 65 transznacionális/interregionális projekttel 
kötöttünk. 

- Az összes program rendelkezésre álló magyar forráskeretéből (19,1 Mrd Ft) a kerettúlvállalásnak 
köszönhetően 20,3 Mrd Ft került leszerződésre, amely az eredeti keret 106%-a. 

 

Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program 
A program keretében támogatást elnyert 83 projekttel 2007. december 31-ig bezárólag a 10%-os 
kerettúlvállalási lehetőségnek köszönhetően 4,8 Mrd Ft összértékben történt szerződéskötés. Az 
említett projektekben 4,6 Mrd Ft támogatás került felhasználásra a 4,54 Mrd Ft teljes pénzügyi keretből, 
ami 101%-os forrásfelhasználást jelent. 

2009. december 31-ig a 14,3 M EUR allokáció 98,6%-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A 
programzáró dokumentáció 2010-ben elkészült. 2012. évben a programmal kapcsolatban kiadás nem 
merült fel.  

 

Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 
A két programban összesen a jóváhagyott 127 projekt kapcsán 83 db támogatási szerződés - a 10%-os 
kötelezettségvállalási kerettúllépés következtében - összesen 8,4 Mrd Ft támogatási összeggel került 
megkötésre. A projektek 7,6 Mrd Ft támogatást használtak fel, mely a teljes pénzügyi keret lefedése 
mellett 100%-os forrásfelhasználást jelent.  
Romániában a Phare eljárásrendje szerint kellett meghirdetni a pályázati felhívásokat, tehát EU 
Delegáció jóváhagyására volt szükség hozzá. A jóváhagyás egyik előfeltétele a Delegáció által 
biztosított technikai háttér megléte volt. Ennek érdekében Phare iroda nyílt Aradon és Nagyváradon, ám 
utóbbi iroda felszerelése és munkatársainak alkalmazása késedelmet szenvedett, ezért a pályázati 
felhívások is jelentősen csúsztak. 

Nehézségként merült fel, hogy a PraG szabályokban 2006. február 1-től bekövetkezett változások miatt 
a program második pályázati felhívása közel fél éves csúszást szenvedett el, és ennek következtében 
csak 2006 júliusában tudta azt az Irányító Hatóság meghirdetni.  

2009. december 31-ig a 23,9 M EUR allokáció 109,6%-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A 
program Bizottság általi zárása folyamatban van,  

 

Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 
A program keretében támogatást elnyert (első kör: 42, második kör: 34+10 tartalék) összesen 86 
magyar vonatkozású projekt számára 3,8 Mrd Ft támogatás megítélésére került sor a 3,5 Mrd Ft 
magyar pénzügyi keretből, amely 107%-os forráslekötést mutat. A projektek a keret 100%-át használták 
fel, azaz összesen 3,5 Mrd Ft-ot. 

A programban kiemelt szerephez jutott a turizmus fejlesztésén keresztül annak új ága az agro-, öko- és 
kulturális turizmus, melynek fejlesztését a program kifejezetten célozta. A Magyarországon 
megvalósuló INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok közül egyedülálló módon ez a 
program mezőgazdasági fejlesztéseket is támogatott, ebben a témában négy projekt végrehajtására 
volt lehetőség.  

A programban a turizmus mellett hangsúlyos szerepet kapott a környezet- és természetvédelem is. A 
környezetvédelem területén a közös megújuló energiaforrásokkal 3, a határon átnyúló folyami vízgyűjtő 
területek közös kezelésére 8 projekt végrehajtása keretében nyílt lehetőség. A természetvédelem 
területén a program határon átnyúló védett területek létrehozását, kezelését és marketingjét támogatta 
4 projekt végrehajtásának előmozdítása révén. 
A „határon átívelő közlekedés integrációja, továbbá az új információs és kommunikációs technológiák 
jobb elérhetőségének és fejlettebb használatának előmozdítása” című intézkedés keretében a program 
kisebb beruházási munkák finanszírozásának megpályázására is lehetőséget biztosított, ennek 
keretében két határhoz vezető útszakasz korszerűsítésére kerülhetett sor. 

2009. december 31-ig a 11,1 M EUR allokáció 100,8%-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A 
programzáró jelentés 2010-ben elkészült, a program ezzel véget ért. 
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Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA program 
A program keretében támogatást elnyert 93 projekt számára 2,98 Mrd Ft támogatás megítélésére került 
sor a 3 Mrd Ft teljes pénzügyi keretből, ami 98,9%-os forráslekötést jelent.  

A program a kitűzött célokat 6 prioritás 13 intézkedésének keretében valósította meg. Céljai között 
szerepelt a határon átnyúló gazdasági együttműködés fejlesztése, a két ország közötti elérhetőség 
javítása a közlekedési infrastruktúra területén, a határon átnyúló szervezeti struktúrák támogatása, az 
emberi erőforrás fejlesztés, valamint a határtérség speciális támogatása, amely főként a kis- és 
középvállalkozásokat érinti. A programban a fenntartható területi és környezeti fejlődés támogatása is 
kiemelten nagy hangsúlyt kapott.  

2009. december 31-ig a 9,05 M EUR allokáció 95,2 %-a került leigazolásra az Európai Bizottság felé. A 
programzáró jelentés 2010-ben elkészült, a program ezzel véget ért, 2012. évben a programmal 
kapcsolatban kiadás nem merült fel.  

INTERREG IIIB 
A magyar partnerek a transznacionális projektekben való részvételük költségének 75 százalékos uniós 
támogatására voltak jogosultak. A fennmaradó 25 százaléknak maximum 12,5%-át hazai 
társfinanszírozási alapból pályázhatták meg.  

Az INTERREG IIIB CADSES Társfinanszírozási Alap első pályázati felhívását 2004. december 09-én 
jelentette meg a Nemzeti Hatóság, a hazai pályázatok értékelésével azonban meg kellett várni a 
drezdai Közös Titkársághoz beadott pályázatok leértékelését, valamint a CADSES program római 
Irányító Hatósága által kötött támogatási szerződések aláírását. A társfinanszírozási programban 
jóváhagyott 37 pályázat hazai társfinanszírozási támogatásának összege összesen 214 M Ft volt, 
melyből 198,9 M Ft került kifizetésre 2012. évben a programmal kapcsolatban kiadás nem merült fel.  
 

INTERREG IIIC 
Az INTERREG IIIC a régiók közötti együttműködés fejlesztését célozta meg. Fő megközelítési módja a 
Strukturális Alapok programjaiból és a kapcsolódó nemzeti szakpolitikákból nyert széleskörű 
tapasztalatok felhasználása. Segítségével az egymással nem határos régiók is kapcsolatba léphettek 
és a meglévő együttműködési hálózatok is továbbfejleszthetőek voltak egyrészt a lehető legtöbb 
Európai régió, másrészt új tagállamokból származó résztvevők bevonásával. 

A programon belül támogatható műveletek öt együttműködési téma egyikére épültek, a témák 
mindegyike a Strukturális Alapok által finanszírozott beavatkozások meghatározott területére 
vonatkoztak. 

A Nemzeti Hatóság a magyar projekt partnereknek a második-harmadik körben 10%, míg a negyedik 
körben támogatást nyert interregionális projektek megvalósításához 15%-os társfinanszírozási 
támogatást nyújtott.  

A 28 pályázat társfinanszírozási támogatási összege összesen 220 M Ft volt, melyből 193 M Ft került 
kifizetésre. A programzáró jelentés 2010-ben elkészült, a program ezzel véget ért, 2012. évben a 
programmal kapcsolatban kiadás nem merült fel. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 

INTERREG 
  

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   21,5 0,0   315,0 195,1 907,4 61,9 

  
ebből:  személyi juttatás 0,0             

Bevétel   193,7 0,0   0,8 0,8 0,4 100,0 

Támogatás   0,0 0,0   120,5 120,5 - 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  21,5 –   193,7 193,7 900,9 100,0 
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1.4.2. INTERACT

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek f
INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határ menti
interregionális együttm
ezáltal az INTERREG programok min
bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehet
tevő platform létrehozása.

1.4.3. Határon Átnyúló Eg

Magyarország részvételével 
európai és délkelet
program került ki
Alap), az Unió küls
uniós csatlakozásig
Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határ menti együttm
– a 2004
két ország határ menti megyéi m
fejlesztése érdekében. 
program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesz
igényeire.

A pénzügyi források túlnyomó többsége 
beavatkozás f
emberi er
energia; 
A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az 
együttmű
a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a 
együttmű
hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan 
a résztvev
összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez le
fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi 
elszigeteltségét.

A határ menti programok (CBC) résztvev

INTERACT 

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek f
INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határ menti
interregionális együttm
ezáltal az INTERREG programok min
bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehet

 platform létrehozása.

Határon Átnyúló Eg

Magyarország részvételével 
európai és délkelet-
program került kidolgozásra. A programok uniós forrását az 
Alap), az Unió külső határain az 
uniós csatlakozásig 
Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határ menti együttm

a 2004-2006-os idő
két ország határ menti megyéi m
fejlesztése érdekében. 
program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesz
igényeire. 

A pénzügyi források túlnyomó többsége 
beavatkozás fő területei
emberi erőforrás fejlesztés;
energia; közlekedési
A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az 
együttműködési tevékenységek finanszírozása. Az egyes programok regionális fejlesztési jelleg
a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a 
együttműködések a f
hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan 
a résztvevő országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések 
összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez le
fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi 
elszigeteltségét. 

atár menti programok (CBC) résztvev

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek f
INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határ menti
interregionális együttműködések terén felhalmozódott sokrét
ezáltal az INTERREG programok min
bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehet

 platform létrehozása. 

Határon Átnyúló Együttmű

Magyarország részvételével 7 határ menti
-európai) és 

dolgozásra. A programok uniós forrását az 
Alap), az Unió külső határain az 

 Horvátország vonatkozásában), valamint az 
Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határ menti együttm

os időszak jellemz
két ország határ menti megyéi mű
fejlesztése érdekében. Ez alól egyedül a Magyarország
program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesz

A pénzügyi források túlnyomó többsége 
 területei: helyi gazdaságfejlesztési

forrás fejlesztés; K+F;
közlekedési, információs és 

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az 
ési tevékenységek finanszírozása. Az egyes programok regionális fejlesztési jelleg

a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a 
a főáramú fejlesztésekhez képest 

hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan 
 országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések 

összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez le
fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi 

atár menti programok (CBC) résztvevő

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek f
INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határ menti

ködések terén felhalmozódott sokrét
ezáltal az INTERREG programok minőségének javítása, példaérték
bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehet

yüttműködési Programok, ETE, IPA, ENPI (2007

7 határ menti (6 kétoldalú és 1 négyoldalú), 
európai) és 4 interregionális

dolgozásra. A programok uniós forrását az 
 határain az IPA (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Szerbia
Horvátország vonatkozásában), valamint az 

Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határ menti együttm
szak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltér

két ország határ menti megyéi működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok 
Ez alól egyedül a Magyarország

program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesz

A pénzügyi források túlnyomó többsége összességében 
gazdaságfejlesztési
K+F; kultúra;

, információs és vízügyi
A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az 

ési tevékenységek finanszírozása. Az egyes programok regionális fejlesztési jelleg
a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a 

áramú fejlesztésekhez képest 
hozzáadott értéket hordoznak, illetve olyan közös problémákat céloznak megoldani

 országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések 
összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez le
fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi 

atár menti programok (CBC) résztvevő megyéi 

 

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek f
INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határ menti

ködések terén felhalmozódott sokrét
őségének javítása, példaérték

bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehet

ködési Programok, ETE, IPA, ENPI (2007

(6 kétoldalú és 1 négyoldalú), 
4 interregionális (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) 

dolgozásra. A programok uniós forrását az 
őcsatlakozási Támogatási Eszköz, Szerbia

Horvátország vonatkozásában), valamint az 
Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határ menti együttm

en háromoldalú szomszédsági programjaitól eltér
dnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok 

Ez alól egyedül a Magyarország
program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesz

összességében 
gazdaságfejlesztési kapcsolatok; 

kultúra; egészségügy;
vízügyi együttműködés; jogi és közigazgatási együttm

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az 
ési tevékenységek finanszírozása. Az egyes programok regionális fejlesztési jelleg

a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a 
áramú fejlesztésekhez képest határon átnyúló hatá

közös problémákat céloznak megoldani
 országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések 

összehangolását, kölcsönös kihasználását. Ez lehető
fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi 

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek f
INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határ menti

ködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat á
ségének javítása, példaérték

bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehet

ködési Programok, ETE, IPA, ENPI (2007

(6 kétoldalú és 1 négyoldalú), 
(INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) 

dolgozásra. A programok uniós forrását az ERFA 
csatlakozási Támogatási Eszköz, Szerbia

Horvátország vonatkozásában), valamint az 
Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határ menti együttm

en háromoldalú szomszédsági programjaitól eltér
dnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok 

Ez alól egyedül a Magyarország-Szlovákia-Románia
program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesz

összességében a határ menti programokra jut, melyekben a 
kapcsolatok; város és vidékfejlesztés;

gészségügy; oktatás;
űködés; jogi és közigazgatási együttm

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az 
ési tevékenységek finanszírozása. Az egyes programok regionális fejlesztési jelleg

a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a 
határon átnyúló hatá

közös problémákat céloznak megoldani
 országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések 

hetőséget nyújt a határ menti területek olyan 
fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi 

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek f
INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határ menti

 tapasztalat átadása, hasznosítása. Célja 
ségének javítása, példaértékű menedzsment módszerek 

bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehet

ködési Programok, ETE, IPA, ENPI (2007-2013)

(6 kétoldalú és 1 négyoldalú), 2 transznacionális
(INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) 

ERFA (Európai Regionális Fejlesztési 
csatlakozási Támogatási Eszköz, Szerbia

ENPI (Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határ menti együttmű

en háromoldalú szomszédsági programjaitól eltér
dnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok 

Románia-Ukrajna ENPI négyoldalú 
program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesz

a határ menti programokra jut, melyekben a 
város és vidékfejlesztés;

oktatás; környezetvédelem;
ködés; jogi és közigazgatási együttm

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az 
ési tevékenységek finanszírozása. Az egyes programok regionális fejlesztési jelleg

a regionális fejlesztésnek kizárólag azon területeit ölelik fel, ahol a nemzeti határokon átlép
határon átnyúló hatás generálása tekintetében 

közös problémákat céloznak megoldani
 országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések 

séget nyújt a határ menti területek olyan 
fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi 

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek fő
INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés és a határ menti-, transznacionális

tadása, hasznosítása. Célja 
 menedzsment módszerek 

bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehet

2013) 

transznacionális
(INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) 

(Európai Regionális Fejlesztési 
csatlakozási Támogatási Eszköz, Szerbia és a 2013. 06. 30

(Európai Szomszédsági és 
Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosítják. A határ menti együttműködési programokban 

en háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően – 
dnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok 

Ukrajna ENPI négyoldalú 
program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesz

a határ menti programokra jut, melyekben a 
város és vidékfejlesztés; 

környezetvédelem;
ködés; jogi és közigazgatási együttműködés.

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az 
ési tevékenységek finanszírozása. Az egyes programok regionális fejlesztési jelleg

nemzeti határokon átlép
s generálása tekintetében 

közös problémákat céloznak megoldani, melyek gátolják 
 országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések 

séget nyújt a határ menti területek olyan 
fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi 

 

Az INTERACT program az INTERREG Közösségi Kezdeményezés része, melynek fő célja az 
, transznacionális- és 

tadása, hasznosítása. Célja 
 menedzsment módszerek 

bemutatása és egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehetővé 

transznacionális (közép-
(INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) 

(Európai Regionális Fejlesztési 
és a 2013. 06. 30-i 

(Európai Szomszédsági és 
ködési programokban 

 részt vevő 
dnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok 

Ukrajna ENPI négyoldalú 
program a kivétel, tekintettel Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesztési 

a határ menti programokra jut, melyekben a 
 turizmus; 

környezetvédelem; megújuló 
űködés. 

A programdokumentumokban rögzített fejlesztési célok és beavatkozási területek mentén lehetséges az 
ési tevékenységek finanszírozása. Az egyes programok regionális fejlesztési jellegűek, de 

nemzeti határokon átlépő 
s generálása tekintetében 

, melyek gátolják 
 országok kapcsolódó területei tekintetében az egymásra ható fejlesztések 

séget nyújt a határ menti területek olyan 
fejlesztésére, mely enyhíti a helyi népesség helyenként fennálló gazdasági és társadalmi 
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 Európai Területi Együttműködés (ETE) 
A NEP IH által kezelt 4 ETE CBC Program költségvetése összesen 512,6 M EUR, melyből az Unión 
belüli határon átnyúló projektek támogatására felhasználható ERFA forrás 481,7 M EUR: A 4, 
tagállamok között megvalósuló ETE programból a Magyarország-Románia és Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Programban Magyarország Irányító Hatósági szerepkört tölt be, amíg 
a másik két program esetében (Szlovénia-Magyarország illetve Ausztria-Magyarország) Nemzeti 
Hatósági jogkör gyakorlója. 

• Magyarország-Szlovákia relációban, az 1. pályázati felhívás keretében 92 projekt esetében 
történt meg a közösségi forrás támogatási szerződésének aláírása. Lekötött ERFA összeg: 
39,3 M EUR, mely a Program keretének egynegyede. 2009 szeptemberében zárult a program 
2. pályázati felhívása, a támogatási döntés meghozatala 2010-ben megtörtént, melynek 
eredményeként további 45 M EUR ERFA forrás lett leszerződve. A 2010 decemberében 
megjelent a 3. pályázati felhívásra, ezúttal már online formában 59 db. pályázat érkezett be, 
melyből 20 nyert pozitív elbírálást a 2011. június 8-i Közös Monitoring Bizottsági (KMB) döntés 
nyomán, több mint 7M EUR Támogatási Szerződéssel való lekötését biztosítva. Az utolsónak 
tervezett, 4. felhívás 2011 júniusában jelent meg, melyre 340 pályázat érkezett be. A 2012. 
március 29-i KMB döntés 101 db. projektet javasolt támogatásra, így 2013. év végéig 
mindösszesen 60 M EUR összegű ERFA támogatás leszerződése történt meg. Ugyan  a 2013. 
évben egy 5. pályázati felhívás is meghirdetésre került, a nyertes projektek listája pedig 
augusztusra véglegessé vált, szerződéskötés 2013. év végéig egyetlen projekt esetében sem 
történt meg. Az ötödik, HUSK/1301 kódszámú felhívás keretében a Közös Monitoring Bizottság 
mintegy 13,3 M EUR közösségi támogatási összeg leszerződhetőségét hagyta jóvá a nyertes 
projektek számára.  

 
• A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programban az első 

(HURO/0801) pályázati felhívás 84 db projektjének végrehajtása és zárása 2 projekt kivételével 
2013-ban befejeződött. A második (HURO/0802) pályázati felhívás keretében 59 pályázat 
részesült támogatásban, ezek közül 2013-ban 55 zárult le sikeresen, a fennmaradó részük 
pedig 2014-ben fog lezárulni. A harmadik (HURO/0901) pályázati felhívásban 118 projekttel 
kötöttünk támogatási szerződést, amelyek közül 2013 végéig mind a 118 projekt tevékenysége 
befejeződött, ezek közül 115 db projekt végső beszámolója jóváhagyásra került. A negyedik 
felhívás (HURO/1001) keretében 135 pályázat esetében került sor szerződéskötésre, ezek 
közül mindegyik projekt megvalósítási időszaka zárult 2013-ban. 79 db projekt végső 
beszámolója került jóváhagyásra az érintett időszakban. A 2011 augusztusában meghirdetett 
ötödik pályázati felhívás (HURO/1101) keretében 59 pályázat kerül támogatásra (ezekből 7 db. 
tartaléklistás projekt). 2013. év végéig 56 db szerződés megkötésre került,  további 3 
tartaléklistás szerződés megkötésére 2014-ben kerül sor. 2013. december 31-ig tehát 
összességében 452 db. támogatási szerződés került megkötésre, amely 215 787 062 EUR 
kumulált ERFA támogatás kihelyezését jelenti. 

• Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 
A 2009-ben meghirdetett első (egyfordulós) pályázati felhívásra összesen 67 darab pályázat 
érkezett be, melyek közül - a Program Közös Monitoring Bizottságának döntése értelmében - 
41 megvalósítására kerülhetett sor, összesen 12,18 M EUR közösségi forrás értékben. 2012 
decemberében két projekt kivételével az első körös projektek végrehajtása befejeződött. A 
Program második (egyfordulós) pályázati felhívása 2010. június 10-én jelent meg. 2010. 
szeptember 15-ig összesen 94 pályázat érkezett be, melyek közül 2011 tavaszán 60 nyertest 
választott ki a Program Közös Monitoring Bizottsága, 13,97 M EUR EU-s támogatás értékben. 
2012 decemberéig 41 db projekt végrehajtása befejeződött, így 17 db projekt végrehajtása van 
jelenleg folyamatban. A harmadik pályázati felhívás 2011. november 22-én jelent meg. A Közös 
Monitoring Bizottság 154 db beérkezett pályázatból 39 darab nyertes pályázatot választott ki 
támogatásra 20 768 893,55 € értékben. A JMC további 40 db projekt támogatásáról döntött, 
melyet tartaléklistára helyezett. Ennek megfelelően negyedik pályázati kiírásra nem kerül sor. A 
program finanszírozását 85%-ban közösségi támogatás biztosítja. A fennmaradó forrást a 
nemzeti hozzájárulás (a pályázóktól elvárt önerő, illetőleg a kormányzati társfinanszírozás) 
jelenti. 2013. július 1-jével Horvátország csatlakozott az Európai Unióhoz, így további forrás 
kipályáztatására nyílt lehetőség. 2013. december 13-án a program Közös Monitoring Bizottsága 
8 tartaléklistás projekt támogatásáról döntött. 

• Ausztria-Magyarország relációban folyamatos pályáztatási rendszer működik, mindkét 
prioritás minden intézkedésére és minden tevékenységre nyílt pályázati rendszerben lehet 
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pályázni, a források felhasználását a Közös Monitoring Bizottság felügyeli. 2013. végéig 
összesen 88 pályázat részesült támogatásban, az odaítélt ERFA forrás összege 77 254 831 
EUR (a projektek támogatására jutó teljes allokáció 99,88%-a). Az előző évi 100%-ot némileg 
meghaladó adathoz képest történt visszaesés hátterében a korábban szerződött, záró projektek 
által fel nem használt források visszavezetése és a visszacsorgó források terhére történő 
jóváhagyások miatti folyamatosan változó ERFA kihasználtság áll. Magyarország a 
programban a projektek megvalósításában részt vevő hazai partnereknek az általános 
szabályok szerint biztosítja a nemzeti társfinanszírozást.  

• Szlovénia-Magyarország relációban a lezajlott két pályázati felhívásban, melyek keretében 
összesen 40 projekt került támogatásra, a támogatás teljes ERFA összege 25,66 M EUR (teljes 
allokáció kb. 93%-a) volt. 2012 januárjában a fel nem használt és a megmaradt ERFA forrás 
további 2 közös stratégiai, illetve 1 tartaléklistás projektre került felhasználásra, ezt követően a 
támogatás teljes ERFA összege 27,37 M EUR-ra változott (a teljes allokáció kb. 99,5%-a). Ezt 
követően a 2013. október 25.-én megtartott 7. Közös Monitoring Bizottsági ülés keretében a 
rendelkezésre álló forrás 100 %-a (27,52 M EUR) lekötésre került. A támogatott projektek 
száma összesen 43 db.  

 

1.4.4. Előcsatlakozási Támogatási Eszközök (IPA) 

A tagjelölt és „potenciálisan tagjelölt” országokra fókuszál a 2007 óta létező Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA). Ennek keretében a NEP IH 
irányításával megvalósuló IPA CBC programok: 

• Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 
A program finanszírozását prioritási szinten 85%-ban az IPA pénzügyi alap biztosítja. 
Magyarország 15%-os tagállami társfinanszírozása a központi költségvetésből és részben a 
pályázói önerőből tevődik össze. A pályázóktól elvárt önerő mértéke 5%, központi költségvetési 
szervek azonban nem kell, hogy önerővel hozzájáruljanak a projekthez.. Tekintettel arra, hogy 
Szerbia nem kíván központi költségvetéséből társfinanszírozást biztosítani, a pályázók által 
biztosítandó önerő mértéke szerb oldalon 15%. Az első pályázati felhívás meghirdetésére 2009. 
szeptember 29-én került sor, melynek keretében 2010. április 28-án 71 db projekt került 
kiválasztásra. A szerződéskötés az első körös projektek esetében 2010-ben megtörtént, azonban 
egy projekt szerződéskötés előtt, a későbbiekben két projekt szerződéskötés után visszalépett. A 2. 
pályázati felhívás 2010. november 18-án jelent meg. A 217 db benyújtott pályázatból 137 került 
szakmai értékelésre, majd ezek közül 69 projektet ítélt támogathatónak a Közös Monitoring és 
Irányító Bizottság 2011. július. 7-én megtartott 3. ülésén. Később ezek közül egy projekt 
visszalépett, egytől pedig az IH elállt. A 3. pályázati felhívás 2012. március 1-jén jelent meg, a 
beérkezett 262 db pályázatból összesen 61 került kiválasztásra 2012. szeptember 28-án. 2013. 
június 6-án a Közös Monitoring és Irányító Bizottság 7. ülésén a tartaléklistáról további 7, 2013. 
december 18-án, a 8. ülésen további 2 projekt került kiválasztásra. 

 

1.4.5. Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI) 

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) keretében (ami a tartósan EU-n kívül 
maradó tagállamokra fókuszál) Magyarország tölti be az IH szerepét az Ukrajna és a három vele 
szomszédos uniós tagállam (Magyarország, Szlovákia, Románia) együttműködését biztosító 
programban.  

• Magyarország – Szlovákia – Románia – Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 

 
Az első pályázati kiírás 2009. június 16-án jelent meg, amelynek keretében 13.333.333 EUR 
közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2009. 
szeptember 22. volt, amelyre 148 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2010. 
áprilisában hozott támogatási döntést 47 projekt tekintetében (16,7 M EUR felhasználásáról). A 
projektek megvalósítása és lezárása folyamatban van. 

 
A második pályázati kiírás 2010. június 24-én jelent meg, amelynek keretében 14 000 000 EUR 
közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2010. 
október 26. volt, amelyre 261 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2011. 
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augusztusában hozott támogatási döntést 46 projekt tekintetében (17,7 M EUR felhasználásáról). A 
projektek megvalósítása és lezárása folyamatban van. 
 

A harmadik pályázati kiírás 2011. szeptember 30-án jelent meg, amelynek keretében 8 000 000 
EUR közösségi forrásra lehetett pályázatokat benyújtani. A pályázatok benyújtási határideje 2012. 
január 31. volt, amelyre 271 pályázat érkezett be. A Közös Monitoring Bizottság 2012. 
decemberében hozott támogatási döntést 30 projekttel kapcsolatosan (8,7 M EUR 
felhasználásáról). A 2013. év folyamán a rendelkezésre álló megtakarításokból további 2 projekt 
kapott pozitív támogatási döntést (450 ezer EUR), ill. novemberben a Közös Monitoring Bizottság 
rendelkezett a Program költségvetésében technikai segítségnyújtás célra felhasználható források 
részbeni átcsoportosításáról, amellyel további 10 pályázat (2,6 M EUR) részesülhetett 
támogatásban a harmadik pályázati kiírás keretében jóváhagyott tartaléklistáról.   

 

1.4.6. Transznacionális Együttműködési Programok és Interregionális Együttműködés: 

Magyarország három EU által társfinanszírozott regionális szintű együttműködési programban vesz 
részt a NEP IH koordinálásával.  

• A Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE) Irányító Hatósági 
feladatait Magyarország látja el. Az első kiírás (kétfordulós pályázati rendszerben) 2008 májusában 
került meghirdetésre, melyről a 2009. március 10-11-én tartott Monitoring Bizottsági ülésen született 
döntés. A nyertes pályázatok közül négyben szerepel magyar vezető partner, ezen felül 29 
pályázatban magyar partner. A Monitoring Bizottság az első felhívásban összesen 40 projektet 
hagyott jóvá, melyek összes közösségi támogatási értéke 76,6 M EUR. A második pályázati 
felhívás (szintén kétfordulós pályázati rendszerben) 2009 novemberében került kiírásra, ezen 
felhívás keretében a Monitoring Bizottság 26 projektet hagyott jóvá összesen 43,8 M EUR 
közösségi támogatási összeggel. A második kiírás projektjei közül négyben szerepel magyar vezető 
partner és 20-ban magyar partner. A harmadik felhívás ugyancsak kétfordulós eljárásban zajlott, 
2011 áprilisában került meghirdetésre, majd a Monitoring Bizottság 2012. februári döntése 
értelmében 8 stratégiai projekt került jóváhagyásra, bennük 18 magyar partnerrel. A negyedik 
felhívásban összesen 48 projekt került jóváhagyásra. A 40 magyar érintettségű projektben 
összesen 60 magyar partner vesz részt..  

• A Közép-Európa Transznacionális Együttműködési Program (CE) irányító hatósági 
feladatait Ausztria látja el. A négy lezárt pályázati felhívás és egy stratégiai felhívás keretében 
összesen 124 projekt került kiválasztásra 235 M EUR ERFA összegben. Az első körös projektek 
megvalósítása 2012 decemberéig véget ért, míg a második körös partnerek 2013 decemberéig 
fejezték meg projektjeiket. Az első és második körös projektek közül összesen 35 projektnek zajlik 
még a monitoringja. A harmadik, negyedik illetve a stratégiai körös projektek 2014. végéig 
fejeződnek be. 

Mivel Magyarország a program lebonyolításában Nemzeti Hatóságként vesz részt, kizárólag a 
nemzeti társfinanszírozás biztosításáért, illetve annak kifizetéséért felel. A közösségi forrás 
biztosítása, illetve a forrásra vonatkozó támogatási szerződés megkötése, valamint a közösségi 
forrás folyósítása a partnerországban működő Irányító Hatóság feladata. 

Az INTERREG IVC Interregionális Programban négy pályázati felhívás zárult le 2012. év végéig. 
Összesen 204 projekt került kiválasztásra, ebből 81 projekt megvalósításában vesz részt magyar 
partner. Az odaítélt támogatás mértéke programszinten 302 M EUR ERFA. A támogatást nyert 
pályázatokban összesen 110 magyar partner vesz részt, részesedésük az eddig odaítélt támogatási 
összegből 13,67 M EUR. Magyarország a programban csak a nemzeti társfinanszírozást biztosítja, 
melynek összege az eddig támogatott projektek vonatkozásában mintegy 1,76 M EUR. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
19/02/05/00 Területi Együttműködési 
Programok 

  

Megnevezés 
2012. évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   21 065,2 35 965,2   52 775,8 36 112,3 171,4 68,4 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   18 183,2 30 571,5   41 705,3 29 441,6 161,9 70,6 

Támogatás   10 897,0 5 393,7   550,0 550,0 5,1 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  2 086,0 –   10 520,5 8 167,6 391,5 77,6 

 

 

1.4.7. INTERACT 2007-2013 

Az INTERACT II program az Európai Területi Együttműködés része, melynek fő célja az ETE/IPA/ENPI 
programok megvalósítása során a határon átnyúló-, transznacionális- és interregionális 
együttműködések terén felhalmozódott sokrétű tapasztalat átadása, hasznosítása. Célja ezáltal az 
ETE/IPA/ENPI programok minőségének javítása, példaértékű menedzsment módszerek bemutatása és 
egységesen szabályozott végrehajtási eljárások, dokumentumok kidolgozását lehetővé tevő platform 
létrehozása. 

Az INTERACT II. Program költségvetéséhez való magyar nemzeti hozzájárulás részleteinek átutalása a 
szabályozásnak megfelelően rendszeresen megtörtént.  

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 

19 02 05 02 00 INTERACT 2007-2013 
  

Megnevezés 

2012. 
évi 

tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013
. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   12,1 12,0   12,8 12,6 104,1 98,4 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   0,0 0,0   0,0 0,0 - - 

Támogatás   12,0 12,0   12,0 12,0 100,0 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  0,9 –   0,8 0,8 88, 9 100,0 

 

1.4.8. EQUAL programok 

 

Magyarországon az EQUAL Közösségi Kezdeményezés (továbbiakban EQUAL) azon a kísérleti 
kezdeményezések, újszerű módszerek transznacionális partnerek bevonásával történő kidolgozását, 
kipróbálását valamint elterjesztését támogatta, amelyek a hátrányos helyzetű emberek képzését, 
munkához jutását, foglalkoztatását segítették elő. 

Az EQUAL rendelkezésre álló teljes összege a 2004-2006-os időszak esetében 40,4 M EUR volt, 
amelyből 30,3 M EUR-t az Európai Szociális Alap, 10,1 M EUR-t pedig a központi költségvetés 
biztosított. 

A rendelkezésre álló 40 389 513 EUR összegből 36 127 200,73 EUR összeg igazolására került sor 
költségnyilatkozat alapján. Ez a rendelkezésre álló keretösszeg 89,45%-os mértékű igazolt költséggel 
történő felhasználását jelenti. 
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Az EQUAL tekintetében a Magyar Államkincstár pm05 (Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása) 
alapján 2013. évben a halmozott forgalom 371 686 Ft volt. A kiadások meghatározó részét, 99,7%-ot a 
maradvány visszautalás tette ki, melyet az Irányító Hatóság 2013. évben egy alkalommal teljesített a 
Fejezeti maradvány elszámolási számlára. A kiadások másik részét az IH-KH rendezések adták, 
melynek során az Irányító Hatóság – az OP zárása keretében - az EFK számláról visszautalta a befolyt 
követelések összegét az OP számlára.  Az IH-KH rendezések az összkiadások mintegy 0,3%-át adták. 
A forráslehívások keretében támogatások utalása 2013-ban nem történt.  

Az EQUAL Záró jelentés 2010. szeptember 23-án került benyújtásra az Európai Bizottság számára. 
 

A 2013. évben az Európai Unió Bizottságával történt elszámolást követően az Operatív Program 
lezárult.  
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
XIX/02/02/02/01 246945 EQUAL Közösségi 
Kezdeményezés intézkedései 

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   60,8     268,6 268,6 60,8 100,0 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

            - 

Bevétel   0,1     0 0 0,1 100,0 

Támogatás   0,6     268,2 268,2 0,6 100,0 

Előirányzat-maradvány   60,1 –   0,4 0,4 60,1 - 

 
 

1.5. Egyéb Uniós előirányzatok 

1.5.1. Svájci Hozzájárulás 

A Svájci Hozzájárulás keretében 2012. június 13-ig, a kötelezettségvállalási határidő lejártáig a 
programban rendelkezésre álló teljes keretet sikerült lekötni. Az egyes prioritási területek esetében 
2012 év végéig a svájci és a magyar fél között valamennyi Projekt Megállapodás, illetve a 
Közreműködő Szervezet és a Projekt Végrehajtó közötti, illetve pályázati alapok esetében a 
Közreműködő Szervezet és a támogatásközvetítő szervezet közötti valamennyi Végrehajtási 
Megállapodás aláírásra. 
 
A lekötések a következőképpen alakultak: 
 

Prioritási terület Projektek száma 
Lekötött svájci támogatás összege 

(millió CHF) 

Regionális fejlesztési kezdeményezések 

(1. prioritási terület) 
2 7,382 

Természeti katasztrófák megelőzése 

(2. prioritási terület) – első kiírás 
2 

6,779 
Természeti katasztrófák megelőzése 

(2. prioritási terület) – második kiírás 
4 

Alapinfrastruktúra fejlesztés 

(3. prioritási terület) 
6 35,738 
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Biodiverzitás és környezetvédelem 

(4. prioritási terület) 
6 8,170 

Kockázati tőke alap 

(5. prioritási terület) 

2013 folyamán az alap és társbefektetői összesen mintegy 
535,726 millió forint értékben (svájci támogatás) kötöttek 
befektetési szerződést kis- és középvállalkozásokkal. 

1 15,216 

Turizmus 

(6. prioritási terület) 
2 2,149 

K+F együttműködési témák 

(7/2 prioritási terület) 
6 5,784 

Egészségügy 

(8. prioritási terület) 
1 13,000 

Biztonság 

(9. prioritási terület) 
3 11,996 

Civil Pályázati és Ösztöndíj Alap 

Támogatásközvetítő Szervezet: konzorciumvezető az 
Ökotárs Alapítvány, három további konzorciumi tagja a 
Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (Demnet), 
az Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány 
Magyarország 

(2013. év végéig összesen 55 kisprojekt került 
jóváhagyásra, 742’375’052 Ft összértékben, ami a 
továbbpályáztatandó összeg kb. 57 %-a.) 

13 6,000 

Testvértelepülés és Partnerség Pályázati Alap 

Támogatásközvetítő Szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. 

(2013. év végéig összesen 47 kisprojekt került 
jóváhagyásra, 800’467’133 Ft összértékben, ami a 
továbbpályáztatandó összeg kb. 98 %-a.) 

11 4,000 

Technikai Segítségnyújtás 1 2,260 

Összesen: 118,474 

 
A fenti projektek esetében 2013-ban folytatódtak a projektvégrehajtások (közbeszerzések, szállítói 
szerződéskötések, stb.). Mindezeken felül 2 projekt sikeres zárására is került sor a 2. prioritási terület 
„Természeti katasztrófák megelőzése” esetében.  

 

A Svájci Alapon belül a projektek kiválasztása általában kétfordulós eljárásban történt, de 
projektbeazonosítás is kezdeményezhető volt – többek között – ajánlattételi felhívás, Svájc javaslata, a 
magyar fél javaslata, de akár a Projekt Végrehajtó javaslata alapján is. A kétfordulós kiválasztási eljárás 
első fordulóját követően a pályázóknak lehetőségük volt a Pályázati Előkészítő Alapból forrás 
igénylésére. A PEA keretről szóló kétoldalú megállapodás hivatalos aláírása Svájc és Magyarország 
között 2009. május 1-jén megtörtént. Az NFÜ és a pályázók között kötött adott projektre vonatkozó PEA 
megállapodások első körben 2009 folyamán kerültek aláírásra. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

I/2G. 
számú 

melléklet 
 02 06 03 00 Svájci Alap támogatásából megvalósuló 
projektek 

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. 

                                          
3 Támogatásközvetítő Szervezettel kötött megállapodás száma 
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millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 948,2 13 594,2   14 729,6 4 457,6 112,9 30,3 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

          - - 

Bevétel   3 216,6 11 529,2   11 529,2 1 299,3 40,4 11,3 

Támogatás   1 531,0 2 065,0   1 540,8 1 540,8 100,6 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  860,2 –   1 659,6 1 659,6 192,9 100,0 

 

1.5.2. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 

 

A 2004. május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az Európai Gazdasági Térség nem 
EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek az EU-nak a belső piaci 
részvételükért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási 
forma alapját. Ezen túlmenően Norvégia - a Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül - 
önállóan is biztosít egy hasonló, és a megvalósítást tekintve közösen kezelt hozzájárulást. Ezen 
fejlesztési pénzalapok konkrét célja, hogy elősegítsék a társadalmi és gazdasági kohézió 
megteremtését a kibővült EU-ban, kiemelten a 2004-ben csatlakozott országokban. 

Bár két támogatási alapról van szó, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
eljárásrendjükben egységesnek tekinthetők: egységes szabály-rendszer vonatkozik rájuk, és egységes 
intézményrendszer kezeli őket. 

A program végrehajtásának kereteit a donor államok és a támogatásban részes egyes országok között 
megkötött Együttműködési Megállapodások határozták meg. A magyarországi Együttműködési 
Megállapodásokat a 201/2005. (IX. 27.) Korm. rendelet hirdette ki; a végrehajtás részletszabályait pedig 
az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus működési rendjéről 
szóló 242/2006 (XII. 5.) Korm. rendelet rögzíti. 

Az Együttműködési Megállapodások határozták meg a Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009-es 
időszakában a hazánkra vonatkozó jogi és pénzügyi kereteket, a támogatási formákat, a kiemelt 
területeket, a feladatokhoz rendelt konkrét intézményeket, a beszámolás, az ellenőrzés kérdéseit, a 
szabályozó elveket, valamint a források felhasználásának lehetséges prioritási területeit.  

A prioritási területek és a támogatott projektek eloszlása Magyarországon: 

Prioritási terület db lekötött összeg (euró) 

Környezetvédelem 21 24 952 768 

Fenntartható fejlődés 1 1 954 599 

Az európai örökség megőrzése 22 33 273 154 

Humánerőforrás-fejlesztés, oktatás 23 25 500 607 

Egészségügy  11 11 714 558 

Gyermek és ifjúság 3 2 544 298 

Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés 3 2 849 601 

Tudományos kutatás 12 13 745 018 

TA 1 2 854 746 

Civil Alap 1 6 298 500 

Seed Money 1 282 478 

Teljes lekötött összeg 99 125 970 327 

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2004-2009-es időszakának végrehajtására 
vonatkozó szabályokat a donor országok által kiadott, az összes kedvezményezett országra 
egységesen érvényes Szabályok és eljárásrend c. útmutató tartalmazta, az erre alapuló nemzeti szintű 
szabályozást a 242/2006 (XII.5.) Korm. rendelet rögzíti. 

A Nemzeti Kapcsolattartói feladatokat az NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító 
Hatósága látta el 2013. december 31-ig. A Nemzeti Kapcsolattartó felelős a Finanszírozási 
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Mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért, magyarországi végrehajtásának szabályszerűségéért, az 
Együttműködési Megállapodásokban foglaltak teljesülésének biztosításáért. Feladatai közé tartozik a 
pályázati felhívások közzététele, a kiválasztott projektek megvalósításának ellenőrzése, a 
projektgazdák jelentéseinek szakmai ellenőrzése és továbbítása a Kifizető Hatóság felé, a monitoring 
bizottsági ülések és éves ülések megszervezése és elnöklése, az éves beszámolók elkészítése, a 
program lebonyolításával kapcsolatos nyilvánosság biztosítása, valamint monitoring ellenőrzések 
lebonyolítása. 

A Végrehajtó Ügynökség feladatait a VÁTI Nonprofit Kft. látja el. Feladatai közé tartozott többek között 
a támogatási szerződések előkészítése és a szerződéskötés, a projektgazdák közbeszerzéseinek és a 
továbbpályáztatások előzetes ellenőrzése, valamint a projekt előrehaladási jelentések tételes tartalmi 
és számszaki vizsgálata, az elfogadott támogatási összegek projektgazdáknak történő utalása. A 
projektvégrehajtás lezárását követően a Végrehajtó Ügynökség a fenntartáshoz kapcsolódó feladatokat 
látja el, mint pl. a projektek helyszíni és dokumentum alapú ellenőrzése és a Nemzeti Kapcsolattartó 
részére történő rendszeres beszámolás.  

A Kifizető Hatósági feladatokat a Magyar Államkincstár EU Támogatások Pénzügyi és 
Szabálytalanság-nyilvántartási Főosztálya képviselte. Ez a szervezet kezelte a Finanszírozási 
Mechanizmusok elkülönített bankszámláját, hitelesítette a projektgazdák jelentését. 

Az Ellenőrző Hatóság feladatait az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság végzi.  

A Főigazgatóság kockázatelemzésen alapuló folyamatos papír alapú és helyszíni ellenőrzéseivel 
biztosítja az elvégzett lépések jogszerűségét, pontosságát, gazdaságosságát és hatékonyságát. 

A projektkiválasztási folyamat két lépcsőben zajlott. A pályázatok hazai értékelését követően a végső 
támogatói döntéseket a donor fél hozta meg. 

A három pályázati körben összesen 99 db projekt került támogatásra. Ebből a „Seed Money” és a Civil 
Alap pénzügyi lebonyolítása nem az NFÜ feladata volt, az utóbbi projekt esetében a donorok 
közvetlenül szerződtek az alapkezelővel (Ökotárs Alapítvány vezette konzorcium). 

A program keretében a felhasználható keretösszeg 99,21 %-a került támogatási szerződéssel 
lekötésre. 

A Program keretében 9 projekt került megszüntetésre, így összesen 90 projekt valósult meg 
sikeresen – 88 projekt 2011. április 30-ig, további 2 projekt 2012. április 30-ig. A források kb. 90%-át 
sikerült a fenti projektek keretében felhasználni. 

2013-ra minden projektzáró jelentés elkészült, ellenőrzésük, jóváhagyásuk, kifizetésük, donorok részére 
történő benyújtásuk és elfogadásuk megtörtént. Megkezdődött a fenntartási időszak, folyik a fenntartás 
ellenőrzése. A donorok 2013. szeptember 17-én (EGT Alap) és 2013. szeptember 18-án levélben 
küldtek értesítést a Nemzeti Kapcsolattartónak az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
2004-2009-es időszakának lezárásáról, jelezve, hogy a fenntartási kötelezettségek ellenőrzésének 
jogát fenntartják.  

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
 02 06 04 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló 
projektek 

  

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   6 074,2 0,0   570,3 243,5 4,0 42,7 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   4 394,2 0,0   422,0 422,0 9,6 100,0 

Támogatás   0,0 0,0   0,0 0,0 - - 

Előirányzat-
maradvány 

  1 682,5 –   148,3 148,3 8,8 100,0 
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1.5.3. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 

 

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakáról szóló Együttműködési 
Megállapodások (Memorandum of Understanding) aláírására a donor országok (Norvégia, Izland, 
Liechtenstein) és Magyarország között 2011. október 12-én, illetve október 14-én került sor. Az 
Együttműködési Megállapodásokat a Kormány a 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelettel, valamint a 
236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelettel hirdette ki. Az aláírt megállapodások értelmében Magyarország 
153,3 millió euró (kb. 40 mrd Ft) hozzájárulásban részesül. A támogatások átfogó célja a gazdasági 
és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a Magyarország és a donor országok közti 
kétoldalú kapcsolatok erősítése. 

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakának végrehajtási 
szabályai a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben kerültek megállapításra. A rendelet a donor 
országok által kiadott Szabályzatoknak (Regulations on the implementation of the EEA / Norwegian 
Financial Mechanism 2009-2014) a hazai jogrendbe átültető végrehajtási szabályait tartalmazza. A 
rendelet hatálya kiterjed az EGT Finanszírozási Mechanizmusból, valamint a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmusból származó támogatási célú kötelezettségek vállalására, teljesítésére, a teljesítés 
ellenőrzésére, a felhasználásban, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő természetes 
személyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a támogatást 
igénylőkre és a projektgazdákra. 

A Nemzeti Kapcsolattartói feladatokat 2013. december 31-ig az NFÜ Nemzetközi Együttműködési 
Programok Irányító Hatósága látta el. A Nemzeti Kapcsolattartó felelős a Finanszírozási 
Mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért, magyarországi végrehajtásának szabályszerűségéért, az 
Együttműködési Megállapodásokban foglaltak teljesülésének biztosításáért.  

 
Az Igazoló Hatósági feladatokat a Finanszírozási Mechanizmusok keretében a Magyar Államkincstár 
látja el. Feladatai közé tartozik többek között a közbenső pénzügyi jelentések és záró pénzügyi 
jelentések ellenőrzése és benyújtása a donor országok részére, tényfeltáró vizsgálatok és látogatások 
lefolytatása a hitelesítést végző szerveknél, kifizetési előrejelzések készítése, a Finanszírozási 
Mechanizmusok keretében folyósított támogatások fogadására szolgáló elkülönített számlák kezelése 
és a támogatások fogadása.  
 

A Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásával összefüggésben az Ellenőrzési Hatósági 
feladatokat az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság végzi. A Főigazgatóság feladatai közé 
tartozik többek között, hogy jelentést és véleményt készít a nemzeti szintű, valamint a program szintű 
irányítási és kontrollrendszerek leírásaihoz, programokra vonatkozó ellenőrzési stratégiát készít, 
ellenőrzéseket folytat le a nemzeti és a program szintű irányítási és kontrollrendszer hatékony 
működésének értékelése érdekében, elvégzi a projektek mintavételes ellenőrzését. 

 

A Finanszírozási Mechanizmusok keretében támogatott programok tervezéséért és szakmai 
lebonyolításáért a Program Operátorok felelősek. A Program Operátorok feladata annak biztosítása, 
hogy a támogatott projektek az adott programterületen hozzájáruljanak a Finanszírozási 
Mechanizmusok átfogó céljaihoz és a programtól elvárt eredményekhez és célokhoz.  

 

A programok végrehajtása során a Program Operátorok munkáját támogató Végrehajtó Ügynökség 
versenyeztetés útján került kiválasztásra. A külön eljárás lefolytatásának eredményeképpen a 
legelőnyösebb ajánlatot a MAG Zrt. vezette Konzorcium tette. A Végrehajtó Ügynökség kiválasztásáról 
szóló döntést a donor országok jóváhagyták. A nyertes Konzorcium a Végrehajtó Ügynökségi 
feladatok ellátására 2012 őszén külön gazdasági társaságot hozott létre, amely a Nemzetközi 
Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 

 

A végrehajtási rendelet alapján 2012 novemberében elkészült a nemzeti szintű irányítási és kontroll 
rendszerek leírása, mely az EUTAF megfelelőségi vizsgálatát követően 2013 januárjában benyújtásra 
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került a donor országok számára. A hazai nemzeti szintű irányítási és kontroll rendszer leírását néhány 
kiegészítő információ kérését követően a donor országok 2013 októberében tudomásul vették.  

A programokra vonatkozó Szabályozással összhangban a Nemzeti Kapcsolattartó 2013 januárjában 
benyújtotta a donor országok részére a teljes programallokáció 5%-ára vonatkozóan a javaslatot, hogy 
mely programterületekre biztosítana e tartalékkeretből további forrásokat. A benyújtott javaslatot a 
donor országok némi módosítással 2013 májusában elfogadták. A tartalékkeretből a következő 
programterületek részesültek: Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása; Ösztöndíjak, 
Zöld ipari innováció, Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés; Civil szervezetek 
támogatása. Az alábbi, a támogatási területeket és a főbb adatokat megjelenítő táblázat már a 
tartalékkerettel kiegészített összegeket tartalmazza.  

 

Az együttműködési megállapodások 12 támogatási területet, valamint a területért felelős ún. program 
operátort (PO) nevesítenek az alábbiak szerint: 

 

Programterület Program Operátor 
Donor 

támogatás 
(EUR) 

Nemzeti társ-
finanszírozás 

(EUR) 

Teljes program 
allokáció 

(EUR) 

A Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó programok 

Energiahatékonyság NFÜ KEOP IH 8 412 000 1 484 471 9 896 471 

Megújuló energia 
Nemzeti Környezet-védelmi és 
Energia Központ 

7 711 000 1 360 765 9 071 765 

Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok NFÜ HEP IH 11 216 000 1 979 294 13 195 294 

Kulturális és természeti örökség 
megőrzése és megújítása 

NFÜ ROP IH 12 618 000 2 226 706 14 844 706 

Ösztöndíjak Tempus Közalapítvány 2 978 500 525 618 3 504 118  

Zöld ipari innováció  Szent István Egyetem 22 880 000 4 037 647 26 917 647 

Kétoldalú kutatási együttműködés Nemzeti Innovációs Hivatal 24 128 000 4 257 882 28 385 882 

Kapacitásfejlesztés és intézményközi 
együttműködés  

NFÜ NEP IH 10 816 000 1 908 706 12 724 706 

Népegészségügyi kezdeményezések NFÜ HEP IH 16 640 000 2 936 471 19 576 471 

A donor országok által közvetlenül irányított programok 

Civil szervezetek támogatása 
Donor országok által bonyolított 
tender alapján: Ökotárs 
Alapítvány vezette konzorcium 

13 495 000 0 13 495 000 

Alkalmazkodás az éghajlatváltozás 
hatásaihoz 

Regional Environmental Centre 7 010 000 0 7 010 000 

Méltányos munka és háromoldalú 
párbeszéd 

Innovation Norway 832 000 0 832 000 

Egyéb allokációk 

Technikai Segítségnyújtás  2 299 500  0 2 299 500  

Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja  766 500 0 766 500 

Donor országok menedzsment költsége  11 497 500 0 11 497 500 

Tartalékkeret  0 0 0 

ÖSSZESEN  153 300 000 20 717 560 174 017 560 
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A fenti táblázat szerint a Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó kilenc terület 
programdokumentumai 2012 nyarán benyújtásra kerültek a donor országok részére jóváhagyás 
céljából. Az elfogadás 2013 tavaszáig történt meg. 2013 végéig egy programterület kivételével a 
Nemzeti Kapcsolattartó és a donor országok aláírták a Program Megállapodásokat. Időközben 
megkezdődött a végrehajtásra szóló, a Program Operátor, a Végrehajtó Ügynökség és a Nemzeti 
Kapcsolattartó közötti Program Végrehajtási Megállapodások (PVM) összeállítása, és 2013. december 
31-ig öt programterületen aláírásra is kerültek. Egyes területeken az év végéig már megjelentek 
pályázati felhívások (Zöld ipari innováció, Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés, 
Energiahatékonyság, Ösztöndíjak), a többi területen zajlott a pályázati felhívások kidolgozásának és 
jóváhagyásának folyamata. A programterületek szakmai tartalmára vonatkozóan az elhúzódó 
előkészítési és értékelési folyamatok eddig is késleltették a végrehajtás megkezdését, ugyanakkor a 
2014-re várható fejlesztéspolitikai intézményrendszeri változások további késedelmet okozhatnak az 
egyes programok megvalósításában.  

 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 

02 06 06 00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányza
t 

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 4 278,5   4 273,6 265,5 1327,5 6,2 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

          - - 

Bevétel   0 3 663,2   3 663,2 124,4 - 3,4 

Támogatás   591,7 615,3   38,7 38,7 6,5 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  0 –   571,7 265,5 - 46,4 

1.6. SZAKMAI ELŐIRÁNYZATOK 

1.6.1. EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 

 
Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európai Unió alapjaiból, EGT-, 
norvég alapból, svájci alapból nem fedezett („non-eligible”), azonban a programok lebonyolításához 
elengedhetetlen feladatok kiadásainak fedezetére szolgál. 

Az előirányzat terhére finanszírozzuk az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) részbeni 
továbbfejlesztését és működtetését valamint a kiszolgáló infrastruktúra üzemeltetését. Az EMIR 
működtetése elengedhetetlen az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott (Strukturális és Kohéziós 
Alap, Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Schengen Alap) források szabályszerű és hatékony 
felhasználásához. Az EMIR és az IMIR alkalmazás megfelelő üzemeltetése és fejlesztése biztosítja a 
pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos végrehajtási, kifizetési és ellenőrzési tevékenységek 
jogszabályoknak megfelelő IT támogatását. Az EMIR, IMIR működtetésével kapcsolatos kiadások 
kötelezettségvállalása 61,156 M Ft, kifizetés 34,994 M Ft. 

Az előirányzatból azok a kommunikációs tevékenységek kerülnek finanszírozásra, melyek nem 
megvalósíthatóak 2007–13-as ÚMFT, ÚSZT, VOP illetve OP TA keretekből. Ezek a tevékenységek 
jellemzően a nem Strukturális Alapokhoz (SA) kapcsolódó területek, fejlesztési programok 
kommunikációját szolgálják. Kommunikációs kiadások kötelezettségvállalásai: 69,289 M Ft, kifizetés: 
48,269 M Ft 

Továbbá ez az előirányzat biztosítja a forrását a XIX. fejezet kincstári számlavezetési költségeinek, 
rendelkezésre állási díjnak, egyéb bankköltségeknek illetve az ELEKTRA rendszerrel kapcsolatos 
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költségeket (informatikai rendszer biztosítása, fizetési megbízások és pénzügyi célú üzenetek 
előállítása, elküldése és az ezekre adandó válaszok elérhetősége, GIROLock kártya biztosítása), a 
1067/2005 Korm. határozathoz kapcsolódó támogatással megvalósuló projektek szakszerű 
ellenőrzésének és pénzügyi lebonyolításának finanszírozását illetve a 4-es Metró és kapcsolódó felszíni 
beruházásai megvalósításának finanszírozásáról kötött szerződés a Kiegészítő Finanszírozásból a 
Projektösszköltség fedezetére nyújtott finanszírozási források szabályszerű felhasználás 
ellenőrzésének finanszírozását. Kötelezettségvállalás: 133,054 M Ft, kifizetés: 89,642 M Ft. 
Közbeszerzéssel, szabálytalansági eljárásokkal, peres ügyekkel kapcsolatos jogi kiadások tekintetében 
18,130 M Ft került kifizetésre. 

Az NFÜ biztosította a Kohéziós Alap projektjeihez kapcsolódó fordítási feladatok ellátását. 12,186 M Ft 
kötelezettségvállalásból 12,186 M Ft került kifizetésre 2013. évben. 
További feladat volt még a Schengen Alap Felelős Hatóság feladatainak ellátása, az EGT és Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusok Nemzeti Kapcsolattartója feladatainak ellátása, a Svájci Hozzájárulás 
program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak ellátása, a Nemzeti Twinning Kontakt feladatainak 
ellátása, INTERREG, ETE, ENPI, IPA programok kapcsán Irányító Hatósági feladatok ellátása. A fenti 
feladatok ellátása kapcsán vállalt kötelezettség 67,759 M Ft. 

 

1.6.2. Közreműködői intézményrendszer támogatása 

A közreműködő szervezetek az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó 
támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó szereplői. 
Tevékenységüket a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott szempontok 
figyelembevételével látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre kiterjed a 
pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére, a kifizetés-
igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó dokumentumok 
befogadására, a teljesítések igazolására, a lebonyolítási számlákról történő kifizetések 
utalványozására, az összesített forrásigények irányító hatóságok részére történő továbbítására és a 
számvitellel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat célja a Nemzeti Fejlesztési Terv, a 2004–
2006. programozási időszakban a Kohéziós Alapból származó támogatások, az Új Széchenyi Terv, az 
INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok, az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló 
projektek, a Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektek, valamint az Európai Területi 
Együttműködés lebonyolításához kapcsolódó, közreműködő szervezetek által ellátott tevékenységek 
finanszírozása, továbbá kiegészítő támogatás nyújtása a program-végrehajtási tevékenységek 
felgyorsítása érdekében. A 2013. évi források zárolással csökkentett összege 1 150 M Ft támogatás, 
melynek a terhére  761,965 M Ft értékben történt kötelezettségvállalás. Az előirányzat 
követelésállománya 360,107 M Ft a közreműködőknek (a Váti Nonprofit Kft-nek) kifizetett még el nem 
számolt előleg / előfinanszírozás.  

 

1.6.3. KEOP derogációs projektek kamattámogatása 

A Kormány a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
finanszírozásához kapcsolódó kamattámogatásról és az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez és az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó Új Magyarország Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Kötvényfinanszírozási Programról szóló 2196/2007. (X. 27.) Korm. 
határozatában döntött az ún. derogációs önkormányzati projektek elismerhető költségein belül elvárt 
megtérülő önrészhez folyósított és az MFB által refinanszírozott hitelekhez kamattámogatás nyújtásáról 
az MFB részére, mely a banki termékeken keresztül az önkormányzatok terheinek enyhítését szolgálja.  
 

A Kormányhatározat felhatalmazást adott a NFÜ elnöke számára, hogy – a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben – az MFB Zrt.-vel a kamattámogatási szerződést megkösse 2008-ban.  
 
Az MFB Zrt. a fenti programok finanszírozásához közvetlen kamattámogatás igénybevételére jogosult, 
melyet hitel-, illetve kötvényprogramban résztvevő önkormányzatok részére kedvezményes kamat 
formában köteles továbbadni. 
 
A kamattámogatás forrásául szolgáló mindenkori költségvetési előirányzatra vállalt kötelezettség 
tárgyévet követő június 30-a után is kifizethető, tekintettel arra, hogy a kamattámogatás időtartama az 

2797



 

 

egyedi ügyletek tekintetében a Korm. határozatban meghatározott többéves időszak, de a teljes hitel-, 
illetve kötvényprogram tekintetében 2018. december 31-ig tart. 
 

A megállapított lehívható keret 600 M Ft, melyből 2013. évben 34,759 M Ft kifizetés történt. 

  

1.6.4. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 

Az előirányzat célja az európai uniós forrásból finanszírozott, a TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK 
RENDELETE 55. cikke hatálya alá tartozó, az ún. jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő 
részre jutó központi költségvetési kiadások, a közszféra szervezet kedvezményezettek esetén az 
európai uniós támogatásra számot tartó projektek előkészítési, területvásárlási kiadásai fedezetének 
biztosítása, a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód kedvezményezettnek, valamint 
a 372/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód fenntartónak, illetve átvett intézményi 
kedvezményezettnek az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott projektjeinek 
végrehajtásához szükséges saját forrás és az európai uniós forrásból finanszírozott egészségügyi és 
közlekedési projektek esetén az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások költségvetési 
forrásának biztosítása. 
 

Az előirányzat terhére 2013. évben összesen 8.827,61 M Ft került kifizetésre az alábbi jogcímek 
szerint: 

 

• A jövedelemtermelő projektek megtérülő részét nem támogatja az Európai Unió, így a 
kedvezményezetteknek kellene ezt biztosítania, saját forrásként. Ilyen projektek lehetnek 
például a NIF Zrt., mint kedvezményezett által kezelt közlekedési projektek. 2013. évben 
többek között az M43 TSZ az Makó – Csanádpalota / Nagylak (országhatár) közti szakaszt, 
M43 autópálya, M3 Szeged-Makó közötti szakasz, 86. sz. főút, M4 gyorsforgalmi út, 33. sz. főút 
ez irányú kiadásai kerültek ezen az előirányzaton elszámolásra. Az előirányzat terhére ezen a 
jogcímen 2013. évben 8.688,71 M FT került kifizetésre. 

• A TANÁCS 2006. július 11-i 1080/2006/EK rendelete 7. cikk (1) bekezdés b) pontjában, 
valamint a TANÁCS 1084/2006/EK rendelete 3. cikk b) pontjában foglaltak szerint mind a 
Kohéziós Alapból, mind az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott projektek 
esetén a földterület tulajdonjoga megszerzésének költsége nem haladhatja meg a projekt 
elszámolható költségeinek 10%-át. Amennyiben a területszerzés költsége meghaladja egy 
projekt elszámolható költségeinek 10%-át, akkor a 10 %-ot meghaladó rész jelen előirányzat 
terhére kerül megfinanszírozásra. Az előirányzat terhére ezen a jogcímen 2013. évben 291,99 
M Ft került kifizetésre a NIF Zrt. részére. 

A 258/2011. (XII.7.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód kedvezményezettnek, valamint a 372/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet szerinti átvevő jogutód fenntartónak, illetve átvett intézményi 
kedvezményezettnek az Európai Unió által vagy egyéb nemzetközi forrásból finanszírozott projektjeinek 
végrehajtásához szükséges saját forrás és az európai uniós forrásból finanszírozott egészségügyi és 
közlekedési projektek esetén az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások költségvetési 
forrását jelen előirányzat biztosítja. 2013. évben 4.428,13 M Ft került kifizetésre. 

 

1.6.5. 4-es metró 

A „Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása” előirányzat a Budapest 4-es metróvonal projekt 
Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozására a Budapest 
Főváros Önkormányzata és a magyar állam közötti – a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi 
pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi 
LXVII. törvény 5. §-a szerint – módosított finanszírozási szerződés alapján valamint az állami 
kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozására használható fel. 

A 2013. évi előirányzat terhére vállalt kötelezettségvállalások állománya: 3.548,30 M Ft, a 2012. évi 
maradvány összesen 3.970,66 M Ft volt. 2013. évben szakértői szolgáltatásra 11,95 M Ft, míg a 
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KÖZOP keretében el nem számolható költségek finanszírozására 2.398,74 M Ft, azaz összesen 
2.410,69 M Ft került kifizetésre. 
 

1.6.6. A hatvani Grassalkovich kastély felújítása 

Az „A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása” előirányzat célja a kizárólagos állami tulajdonban lévő 
hatvani Grassalkovich-kastély felújításához szükséges európai uniós forrás önrész igényének 
biztosítása volt. 2012.11.05 megkötötték a Támogatási szerződést Uniós forrásból az ÉMOP előirányzat terhére. 
A támogatási intenzitás 100-%-os lett, így nincs szükség az önerő finanszírozására. 
A 2013. évi előirányzat (100,00 M Ft) teljes mértékben zárolásra került. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
I/2G. számú 

melléklet 
19/2 Szakmai fejezeti kezelésű 
előirányzatok 

  

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   15 952,0 19 329,4 39 329,4 72 726,7 44 854,0 281,2 61,7 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   1 016,4 0,0   662,2 662,2 65,2 100,0 

Támogatás   46 798,5 19 329,4 39 329,4  34 013,7 34 013,7 72,7 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  4 610,0 –   38 050,8 35 335,6 766,5 92,9 

1.6.7. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék  

A 38/2011. (VII.20.) NFM rendelet és a 42/2012. (VII.17.) NFM rendelet értelmében a tartalék 
előirányzat a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatos 
támogatási eljárások előre nem látható kiadásainak finanszírozására használható fel, különösen a 
következő esetekben: 

a) szabálytalansági esetekből adódó európai bizottsági követelések kiegyenlítése abban az esetben, 
ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, vagy ha a 
behajtás időpontja előtt a visszafizetésre az NFÜ-höz felszólítás érkezik, 

b) a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozása, 
c) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós forrásból 

finanszírozott támogatási szerződés nem finanszírozható európai uniós forrásból, de a szerződésben 
foglaltak megvalósításában az államot kötelezettség terheli, és a projekt megvalósításához nemzeti 
érdek fűződik, 

d) a Kr. szerinti késedelmi kamatfizetési kötelezettség teljesítése, ha a támogatás késedelmes 
kifizetése az NFÜ-nek felróható okból történt, 

e) ha a kedvezményezettnek fel nem róható okból a támogatási szerződés a Kormány döntése 
következtében megszüntetésre került. 

f) szabálytalanságból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a 
visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás összege, 
valamint a visszakövetelt összeg után fizetendő kamata, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek 
fűződik. Nemzeti érdekektől való döntés tekintetében a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter véleményét 
kell kérni. 

 
2013. évben a tartalék terhére az alábbi tételekre történt az NFÜ elnöke által kötelezettségvállalás, 
kifizetésük a maradvány terhére 2014. évben történt meg: 

- GOP hitelezői nyilvántartásba vételi díj, 10 202 ezer forint; 
- Regionális Fejlesztési Programok hitelezői nyilvántartásba vételi díj: 
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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

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

KIADÁSOK 1 164 655,6 1 436 857,2 20 000,0 2 060 489,8 1 825 578,351 510,8554 238,9-2 117,11 456 857,2 603 632,6

1. Költségvetési szerv 33 621,9 9 227,4 -- 60 689,0 45 376,751 510,81,7-50,99 227,4 51 461,6

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

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

01/01  Személyi juttatások 4 591,7 6 009,2 -- 6 109,7 4 977,7109,40,7-9,66 009,2 100,5

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 190,4 1 422,0 -- 1 573,3 1 340,2153,30,1-2,11 422,0 151,3

01/03  Dologi kiadások 25 911,7 1 482,8 -- 49 180,6 36 304,947 716,90,9-20,01 482,8 47 697,8

01/05  Egyéb működési célú kiadások 264,0 12,0 -- 2 040,3 980,32 028,3----12,0 2 028,3

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

02/01  Beruházások 1 618,3 271,2 -- 1 583,2 1 574,11 331,2---19,2271,2 1 312,0

02/02  Felújítások 0,1 23,7 -- 6,3 1,1-17,4----23,7 -17,4

02/03  Egyéb felhalmozási kiadások 45,7 6,5 -- 195,6 198,4189,1----6,5 189,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 131 033,7 1 427 629,8 20 000,0 1 999 800,8 1 780 201,6--554 237,2-2 066,21 447 629,8 552 171,0

1 131 033,7 1 427 629,8 20 000,0 1 999 800,8 1 780 201,6--554 237,2-2 066,21 447 629,8 552 171,0

BEVÉTELEK 1 022 403,7 1 285 692,4 -- 1 663 133,8 1 508 138,837 078,9340 362,5--1 285 692,4 377 441,4

1. Költségvetési szerv 44 668,8 7 646,2 -- 44 725,1 44 705,537 078,9----7 646,2 37 078,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 977 734,9 1 278 046,2 -- 1 618 408,7 1 463 433,3--340 362,5--1 278 046,2 340 362,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 138 536,9 -- -- 228 308,3 209 069,114 431,9213 876,4---- 228 308,3

1. Költségvetési szerv 1 420,4 -- -- 14 431,9 2 636,814 431,9------ 14 431,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 137 116,5 -- -- 213 876,4 206 432,3--213 876,4---- 213 876,4

TÁMOGATÁSOK 219 449,5 151 164,8 20 000,0 169 047,7 276 161,4-----2 117,1171 164,8 -2 117,1

1. Költségvetési szerv 1 593,3 1 581,2 -- 1 532,0 1 531,9--1,7-50,91 581,2 -49,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 217 856,2 149 583,6 20 000,0 167 515,7 274 629,5---1,7-2 066,2169 583,6 -2 067,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 581,0 202,0 -- 202,0 612,0------202,0 --

1. Költségvetési szerv 581,0 202,0 -- 202,0 612,0------202,0 --

LÉTSZÁMKERET 202,0 -- -- 202,0 670,0-------- --

1. Költségvetési szerv 202,0 -- -- 202,0 670,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 215 734,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 167 791,0
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2013. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  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

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 33 621,9 9 227,4 -- 60 689,0 45 376,751 510,81,7-50,99 227,4 51 461,6 -- --

1 Működési költségvetés 31 957,8 8 926,0 -- 58 903,9 43 603,150 007,91,7-31,78 926,0 49 977,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 4 591,7 6 009,2 -- 6 109,7 4 977,7109,40,7-9,66 009,2 100,5 -- --

Rendszeres személyi juttatások 3 081,4 4 160,4 -- 3 355,4 3 157,6------4 160,4 --

Nem rendszeres személyi juttatások 1 362,2 1 731,5 -- 2 564,5 1 674,8------1 731,5 --

Külső személyi juttatások 148,1 117,3 -- 189,8 145,3------117,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 190,4 1 422,0 -- 1 573,3 1 340,2153,30,1-2,11 422,0 151,3 -- --

Társadalombiztosítási járulék 1 045,7 1 134,0 -- 1 360,0 1 135,4------1 134,0 --

Egészségügyi hozzájárulás 141,0 283,0 -- 206,6 200,7------283,0 --

Táppénz hozzájárulás 3,7 5,0 -- 6,7 4,1------5,0 --

 / 3 Dologi kiadások 25 911,7 1 482,8 -- 49 180,6 36 304,947 716,90,9-20,01 482,8 47 697,8 -- --

Készletbeszerzés 103,5 146,8 -- 134,6 75,6------146,8 --

Kommunikációs szolgáltatások 1 418,1 268,1 -- 1 469,9 1 369,1------268,1 --

Szolgáltatás 17 964,2 547,6 -- 36 793,9 26 868,9------547,6 --

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 978,4 193,5 -- 3 313,6 2 229,1------193,5 --

Általános forgalmi adó-befizetés 17,9 0,2 -- 5,3 5,3------0,2 --

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 1 209,3 155,3 -- 3 266,5 1 560,1------155,3 --

Költségvetési befizetések 46,8 -- -- -- ---------- --

Adók, díjak, befizetések 229,4 108,9 -- 302,1 302,1------108,9 --

Realizált árfolyamveszteségek 0,5 -- -- 0,4 0,4-------- --

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 2 899,5 -- -- 3 858,6 3 858,6-------- --

Egyéb dologi kiadások 44,1 62,4 -- 35,7 35,7------62,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 264,0 12,0 -- 2 040,3 980,32 028,3----12,0 2 028,3 -- --

Támogatásértékű működési kiadások 10,0 -- -- 2 009,9 952,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek -- -- -- -- 23,0-------- --

Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 10,0 -- -- -- 5,3-------- --

Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak -- -- -- -- 924,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 25,5 12,0 -- 30,4 28,0------12,0 --

Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 25,5 -- -- -- 28,0-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (nem bontott) -- 12,0 -- -- --------12,0 --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

228,5 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 664,1 301,4 -- 1 785,1 1 773,61 502,9---19,2301,4 1 483,7 -- --

 / 1 Beruházások 1 618,3 271,2 -- 1 583,2 1 574,11 331,2---19,2271,2 1 312,0 -- --2804



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  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 1 618,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Felújítások 0,1 23,7 -- 6,3 1,1-17,4----23,7 -17,4 -- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 45,7 6,5 -- 195,6 198,4189,1----6,5 189,1 -- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 31,7 -- -- 178,9 178,9-------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek 4,2 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 27,5 -- -- -- 178,9-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 14,0 6,5 -- 16,7 19,5------6,5 --

Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott) 14,0 6,5 -- 16,7 19,5------6,5 --

BEVÉTELEK 44 668,8 7 646,2 -- 44 725,1 44 705,537 078,9----7 646,2 37 078,9 -- --

1 Működési költségvetés 43 048,0 7 645,2 -- 43 156,5 43 131,635 511,3----7 645,2 35 511,3 -- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 23,9 6,5 -- 16,9 43,3------6,5 --

Intézmények egyéb sajátos bevételei 17,5 6,5 -- 13,9 37,2------6,5 --

ÁFA bevételek, visszatérülések 6,0 -- -- 3,0 5,9-------- --

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

Kamatbevételek államháztartáson kívülről -- -- -- -- 0,2-------- --

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 42 920,5 7 619,7 -- 42 946,3 42 891,7------7 619,7 --

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 42 013,8 -- -- -- 41 090,4-------- --

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 904,5 -- -- -- 1 801,3-------- --

Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átvétel

2,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 103,6 19,0 -- 193,3 196,6------19,0 --

Működési célra kapott juttatások az EU-tól 103,6 -- -- -- 196,6-------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 620,8 1,0 -- 1 568,6 1 573,91 567,6----1,0 1 567,6 -- --

 / 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése 1,1 1,0 -- -- 4,8------1,0 --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 611,7 -- -- 1 562,3 1 562,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól

1 461,7 -- -- -- 1 512,3-------- --

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 
pénzalaptól

150,0 -- -- -- 50,0-------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 
államháztartáson kívülről (nem bontott)

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 420,4 -- -- 14 431,9 2 636,814 431,9------ 14 431,9 -- --

1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele 1 258,2 -- -- 14 061,6 2 588,9-------- --

2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele 162,2 -- -- 370,3 47,9-------- --

TÁMOGATÁSOK 1 593,3 1 581,2 -- 1 532,0 1 531,9--1,7-50,91 581,2 -49,2 -- --

1 Működési költségvetés támogatása 1 593,3 1 581,2 -- 1 532,0 1 515,5------1 581,2 --

2 Felhalmozási kiadások támogatása -- -- -- -- 16,4-------- --
2805



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 
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2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás
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módosított 

előirányzat
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 
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2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 14 060,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 497,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 581 202 -- ----202 -- -- 612202

LÉTSZÁMKERET 202 -- -- ------ -- -- 670202

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )2

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

I. Nemzeti Fejlesztési Terv ( X Nem besorolt )12

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

Regionális Operatív Program (ROP) ( X Nem besorolt )12 1

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

Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )12 1 1

KIADÁSOK 1,2 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,2 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )12 1 2

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

1 Működési költségvetés 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,3 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) ( X Nem besorolt )12 2

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

Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )12 2 1

KIADÁSOK 57,9 -- -- 149,2 87,0--149,2---- 149,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 33,8 0,2--33,8---- 33,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 33,8 0,2--33,8---- 33,8

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 33,8 0,2--33,8---- 33,8

2 Felhalmozási költségvetés 57,9 -- -- 115,4 86,8--115,4---- 115,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 57,9 -- -- 115,4 86,8--115,4---- 115,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- 66,3-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 41,6 -- -- 115,4 20,5--115,4---- 115,4

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

16,3 -- -- -- ---------- --
2806



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  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 96,8 -- -- 32,1 29,4--32,1---- 32,1 -- --

1 Működési költségvetés 33,3 -- -- 2,1 1,9--2,1---- 2,1

 / 1 Intézményi működési bevételek 33,3 -- -- 1,9 1,7--1,9---- 1,9

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

2 Felhalmozási költségvetés 63,5 -- -- 30,0 27,5--30,0---- 30,0

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

63,5 -- -- 30,0 27,5--30,0---- 30,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 27,4 -- -- 66,3 66,3--66,3---- 66,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 0,1 -- -- 50,8 50,8--50,8---- 50,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 66,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 59,5

Élelmiszergazdaság modernizálása ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )12 2 2

KIADÁSOK 20,0 -- -- 71,9 53,8--71,9---- 71,9 -- --

1 Működési költségvetés 0,1 -- -- 14,6 0,4--14,6---- 14,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- 14,6 0,4--14,6---- 14,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- -- 0,4-------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,1 -- -- 14,6 ----14,6---- 14,6

2 Felhalmozási költségvetés 19,9 -- -- 57,3 53,4--57,3---- 57,3

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 19,9 -- -- 57,3 53,4--57,3---- 57,3

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- 32,4-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 14,3 -- -- 57,3 21,0--57,3---- 57,3

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

5,6 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 47,1 -- -- 3,9 3,9--3,9---- 3,9 -- --

1 Működési költségvetés 0,1 -- -- 3,9 3,9--3,9---- 3,9

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,1 -- -- 3,9 3,9--3,9---- 3,9

2 Felhalmozási költségvetés 47,0 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

47,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,6 -- -- 32,8 32,8--32,8---- 32,8 -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 35,2 35,2--35,2---- 35,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 32,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 18,1

Vidéki térségek fejlesztése ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )12 2 3

KIADÁSOK 25,2 -- -- 64,4 44,6--64,4---- 64,4 -- --

1 Működési költségvetés 8,5 -- -- 13,2 0,1--13,2---- 13,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8,5 -- -- 13,2 0,1--13,2---- 13,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 13,2 0,1--13,2---- 13,2

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

2 Felhalmozási költségvetés 16,7 -- -- 51,2 44,5--51,2---- 51,22807



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 16,7 -- -- 51,2 44,5--51,2---- 51,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- -- 20,4-------- --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 16,7 -- -- 51,2 24,1--51,2---- 51,2

BEVÉTELEK 29,1 -- -- 29,7 27,3--29,7---- 29,7 -- --

1 Működési költségvetés 9,6 -- -- 4,7 6,2--4,7---- 4,7

 / 1 Intézményi működési bevételek 9,6 -- -- 4,4 4,2--4,4---- 4,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 0,3 2,0--0,3---- 0,3

2 Felhalmozási költségvetés 19,5 -- -- 25,0 21,1--25,0---- 25,0

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

19,5 -- -- 25,0 21,1--25,0---- 25,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 16,5 -- -- 20,4 20,4--20,4---- 20,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 0,1 -- -- 14,3 14,3--14,3---- 14,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 20,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 17,4

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) ( X Nem besorolt )12 3

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

Beruházás-ösztönzés ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )12 3 1

KIADÁSOK 177,2 -- -- 46,4 46,4--46,4---- 46,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 177,2 -- -- 46,4 46,4--46,4---- 46,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 177,2 -- -- 46,4 46,4--46,4---- 46,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 46,4 46,4--46,4---- 46,4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 57,1 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

120,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 103,5 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 16,6 -- -- -- ---------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 16,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 86,9 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

86,9 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 120,1 -- -- 46,4 46,4--46,4---- 46,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 46,4 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kis- és középvállalkozások fejlesztése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )12 3 2

KIADÁSOK 152,2 -- -- 28,7 22,5--28,7---- 28,7 -- --

1 Működési költségvetés 0,4 -- -- 6,2 2,0--6,2---- 6,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 -- -- 6,2 2,0--6,2---- 6,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,4 -- -- 6,2 2,0--6,2---- 6,2

2 Felhalmozási költségvetés 151,8 -- -- 22,5 20,5--22,5---- 22,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 151,8 -- -- 22,5 20,5--22,5---- 22,5

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 16,6 16,6--16,6---- 16,62808



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban
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hatáskörű 

módosítás
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összes nem 
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módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 82,1 -- -- 5,9 3,9--5,9---- 5,9

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

69,7 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 48,4 -- -- 12,1 12,1--12,1---- 12,1 -- --

1 Működési költségvetés 10,9 -- -- 6,2 6,2--6,2---- 6,2

 / 1 Intézményi működési bevételek 10,9 -- -- 3,4 3,4--3,4---- 3,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 2,8 2,8--2,8---- 2,8

2 Felhalmozási költségvetés 37,5 -- -- 5,9 5,9--5,9---- 5,9

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

37,5 -- -- 5,9 5,9--5,9---- 5,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 120,4 -- -- 16,6 16,6--16,6---- 16,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 16,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 6,2

Információs társadalom és gazdaságfejlesztés ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )12 3 3

KIADÁSOK 76,7 -- -- 155,2 69,9--155,2---- 155,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 76,7 -- -- 155,2 69,9--155,2---- 155,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 76,7 -- -- 155,2 69,9--155,2---- 155,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 132,0 50,0--132,0---- 132,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 76,6 -- -- 23,2 19,9--23,2---- 23,2

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

BEVÉTELEK 126,7 -- -- 23,2 23,2--23,2---- 23,2 -- --

1 Működési költségvetés 27,9 -- -- -- ---------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 27,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 98,8 -- -- 23,2 23,2--23,2---- 23,2

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

98,8 -- -- 23,2 23,2--23,2---- 23,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 76,7 -- -- 132,0 50,0--132,0---- 132,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 126,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 3,3

Kutatás-fejlesztés, innováció ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )12 3 4

KIADÁSOK 14,4 -- -- 15,2 6,0--15,2---- 15,2 -- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9,9 -- -- 9,8 0,9--9,8---- 9,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9,9 -- -- 9,8 0,9--9,8---- 9,8

2 Felhalmozási költségvetés 4,5 -- -- 5,4 5,1--5,4---- 5,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4,5 -- -- 5,4 5,1--5,4---- 5,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 4,0 4,0--4,0---- 4,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 4,2 -- -- 1,4 1,1--1,4---- 1,4

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

0,3 -- -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  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 18,0 -- -- 11,2 11,2--11,2---- 11,2 -- --

1 Működési költségvetés 12,4 -- -- 9,8 9,8--9,8---- 9,8

 / 1 Intézményi működési bevételek 12,4 -- -- 3,7 3,7--3,7---- 3,7

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 6,1 6,1--6,1---- 6,1

2 Felhalmozási költségvetés 5,6 -- -- 1,4 1,4--1,4---- 1,4

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5,6 -- -- 1,4 1,4--1,4---- 1,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,3 -- -- 4,0 4,0--4,0---- 4,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 9,2

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) ( X Nem besorolt )12 4

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

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )12 4 1

KIADÁSOK 12,6 -- -- 71,8 ----71,8---- 71,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 12,6 -- -- 71,8 ----71,8---- 71,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 12,6 -- -- 71,8 ----71,8---- 71,8

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 12,6 -- -- 71,8 ----71,8---- 71,8

BEVÉTELEK -- -- -- 63,6 71,3--63,6---- 63,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 63,6 71,3--63,6---- 63,6

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 63,6 71,3--63,6---- 63,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12,6 -- -- 8,2 ----8,2---- 8,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 71,3

Környezetvédelem-Energetika ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )12 4 2

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

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

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1,0 -- -- 0,6 ----0,6---- 0,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,0 -- -- 0,6 ----0,6---- 0,6

BEVÉTELEK 1,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1,3 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,6 ----0,6---- 0,6 -- --

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

KIOP Technikai segítségnyújtás ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )12 4 4

KIADÁSOK 20,9 -- -- 21,7 ----21,7---- 21,7 -- --

1 Működési költségvetés 20,9 -- -- 21,7 ----21,7---- 21,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,9 -- -- 21,7 ----21,7---- 21,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20,9 -- -- 21,7 ----21,7---- 21,72810



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 20,9 -- -- 21,7 ----21,7---- 21,7 -- --

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

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) ( X Nem besorolt )12 5

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

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, 
munkaügyi tanácsadás )

12 5 1

KIADÁSOK 13,2 -- -- 5,5 4,5--5,5---- 5,5 -- --

1 Működési költségvetés 13,2 -- -- 5,5 4,5--5,5---- 5,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,2 -- -- 5,5 4,5--5,5---- 5,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 2,9 2,2--2,9---- 2,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2,9 -- -- 2,6 2,3--2,6---- 2,6

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

10,3 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 4,9 -- -- 2,7 1,7--2,7---- 2,7 -- --

1 Működési költségvetés 4,9 -- -- 2,7 1,7--2,7---- 2,7

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

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4,9 -- -- 1,7 0,7--1,7---- 1,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,3 -- -- 2,0 2,0--2,0---- 2,0 -- --

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása ( 04239 Egyéb középfokú oktatási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

12 5 5

KIADÁSOK 3,4 -- -- 8,7 4,9--8,7---- 8,7 -- --

1 Működési költségvetés 3,4 -- -- 8,7 4,9--8,7---- 8,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,4 -- -- 8,7 4,9--8,7---- 8,7

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1,6 1,6--1,6---- 1,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2,4 -- -- 7,1 3,3--7,1---- 7,1

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

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

BEVÉTELEK 3,2 -- -- 7,0 5,7--7,0---- 7,0 -- --

1 Működési költségvetés 3,2 -- -- 7,0 5,7--7,0---- 7,0

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 1,3 1,3--1,3---- 1,3

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 0,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2,3 -- -- 5,7 4,4--5,7---- 5,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,1 -- -- 0,8 0,8--0,8---- 0,8 -- --

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 2,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  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

Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

12 5 10

KIADÁSOK 1,8 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4 -- --

1 Működési költségvetés 1,8 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,8 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1,8 -- -- -- ---------- --

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

1 Működési költségvetés 2,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,4 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )12 5 13

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: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

KTK technikai segítségnyújtás ( 01112 Kormányzat )12 6

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- -- ---------- --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Közösségi Kezdeményezések ( X Nem besorolt )22

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

INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai ( X Nem besorolt )22 1

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

INTERREG IIIA HU-SK-UA ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )22 1 1

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

BEVÉTELEK -- -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

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

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

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

INTERREG IIIA HU-RO-SER ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )22 1 2

KIADÁSOK -- -- -- 120,1 0,3--120,1---- 120,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 120,1 0,3--120,1---- 120,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 120,1 0,3--120,1---- 120,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 120,1 0,3--120,1---- 120,1

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

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 119,7 119,7--119,7---- 119,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 119,8

INTERREG IIIA SL-HU-CR ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )22 1 3

KIADÁSOK -- -- -- 164,4 164,4--164,4---- 164,4 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 164,4 164,4--164,4---- 164,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 164,4 164,4--164,4---- 164,4

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 164,3 164,3--164,3---- 164,3

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

BEVÉTELEK 164,3 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

1 Működési költségvetés 164,3 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

 / 1 Intézményi működési bevételek 4,1 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 160,2 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 164,3 164,3--164,3---- 164,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 164,3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

INTERREG IIIA AU-HU ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )22 1 4

KIADÁSOK -- -- -- 29,5 29,5--29,5---- 29,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 29,5 29,5--29,5---- 29,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 29,5 29,5--29,5---- 29,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 29,5 29,5--29,5---- 29,5

BEVÉTELEK 29,4 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1 -- --

1 Működési költségvetés 29,4 -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 29,4 29,4--29,4---- 29,4 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29,4 -- -- -- -- -- -- -- -- --

INTERREG IIIB ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )22 1 5

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

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,1 ----0,1---- 0,12813



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,1 ----0,1---- 0,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 0,1 ----0,1---- 0,1

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

INTERREG IIIC ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )22 1 6

KIADÁSOK 21,0 -- -- 0,8 0,8--0,8---- 0,8 -- --

1 Működési költségvetés 21,0 -- -- 0,8 0,8--0,8---- 0,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21,0 -- -- 0,8 0,8--0,8---- 0,8

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

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

21,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

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

INTERACT ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )22 1 7

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: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

EQUAL Közösségi Kezdeményezés ( X Nem besorolt )22 2

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

EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )22 2 1

KIADÁSOK 1,1 -- -- 268,6 268,6--268,6---- 268,6 -- --

1 Működési költségvetés 1,1 -- -- 268,6 268,6--268,6---- 268,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,1 -- -- 268,6 268,6--268,6---- 268,6

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1,1 -- -- 268,2 268,2--268,2---- 268,2

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

2 Felhalmozási költségvetés 1,5 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4 -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 268,2 268,2--268,2---- 268,2 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  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: 0,4 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek ( X Nem besorolt )32

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

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek ( 12311 Vasútépítés )32 1

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

Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 ( 12311 Vasútépítés )32 1 1

KIADÁSOK 3,6 -- -- 727,2 627,2--727,2---- 727,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,6 -- -- 727,2 627,2--727,2---- 727,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,6 -- -- 727,2 627,2--727,2---- 727,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 627,2 627,2--627,2---- 627,2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3,6 -- -- 100,0 ----100,0---- 100,0

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

2 Felhalmozási költségvetés 1,1 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,6 -- -- 727,2 627,2--727,2---- 727,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 ( 12311 Vasútépítés )32 1 2

KIADÁSOK 16,6 -- -- 84,6 73,8--84,6---- 84,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 16,6 -- -- 84,6 73,8--84,6---- 84,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 16,6 -- -- 84,6 73,8--84,6---- 84,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 16,6 -- -- 84,6 73,8--84,6---- 84,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 16,6 -- -- 38,1 38,1--38,1---- 38,1 -- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 46,5 46,5--46,5---- 46,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10,8

Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006 ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )32 1 3

KIADÁSOK 2 512,2 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 512,2 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 512,2 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

2 512,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 512,2 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )32 1 4

KIADÁSOK 45,7 -- -- 931,6 784,2--931,6---- 931,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 45,7 -- -- 931,6 784,2--931,6---- 931,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 45,7 -- -- 931,6 784,2--931,6---- 931,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 767,3 767,3--767,3---- 767,32815



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 45,7 -- -- 164,3 16,9--164,3---- 164,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45,7 -- -- 931,6 784,2--931,6---- 931,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 30,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 30,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 ( 12311 
Vasútépítés )

32 1 5

KIADÁSOK 130,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 130,0 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 130,0 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

130,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 130,0 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 ( 12311 Vasútépítés )32 1 6

KIADÁSOK 138,9 -- -- 388,4 38,9--388,4---- 388,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 138,9 -- -- 388,4 38,9--388,4---- 388,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 138,9 -- -- 388,4 38,9--388,4---- 388,4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 138,9 -- -- 388,4 38,9--388,4---- 388,4

BEVÉTELEK 156,3 -- -- 88,5 88,5--88,5---- 88,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 156,3 -- -- 88,5 88,5--88,5---- 88,5

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8,8 -- -- 26,2 26,2--26,2---- 26,2

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

147,5 -- -- 62,3 62,3--62,3---- 62,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 138,9 -- -- 299,9 38,9--299,9---- 299,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 156,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 88,5

Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 ( 12321 Vasúti 
személyszállítás )

32 1 7

KIADÁSOK 7,1 -- -- 64,0 1,4--64,0---- 64,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 7,1 -- -- 64,0 1,4--64,0---- 64,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 7,1 -- -- 64,0 1,4--64,0---- 64,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 7,1 -- -- 64,0 1,4--64,0---- 64,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7,1 -- -- 64,0 1,4--64,0---- 64,0 -- --

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

Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 
2003/HU/16/P/PA/013 ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

32 1 8

KIADÁSOK -- -- -- 131,4 131,4--131,4---- 131,4 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 131,4 131,4--131,4---- 131,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 131,4 131,4--131,4---- 131,42816



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 131,4 131,4--131,4---- 131,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 131,4 131,4--131,4---- 131,4 -- --

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

Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 ( 12311 Vasútépítés )32 1 9

KIADÁSOK 25,5 -- -- 2 522,2 2 022,3--2 522,2---- 2 522,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 25,5 -- -- 2 522,2 2 022,3--2 522,2---- 2 522,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 25,5 -- -- 2 522,2 2 022,3--2 522,2---- 2 522,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 1 884,9 1 884,9--1 884,9---- 1 884,9

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 25,5 -- -- 637,3 137,4--637,3---- 637,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 25,5 -- -- 2 522,2 2 022,3--2 522,2---- 2 522,2 -- --

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

M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )32 1 10

KIADÁSOK 177,2 -- -- 2 200,2 1 200,2--2 200,2---- 2 200,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 177,2 -- -- 2 200,2 1 200,2--2 200,2---- 2 200,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 177,2 -- -- 2 200,2 1 200,2--2 200,2---- 2 200,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 1 138,5 1 138,5--1 138,5---- 1 138,5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 177,2 -- -- 1 061,7 61,7--1 061,7---- 1 061,7

BEVÉTELEK 129,7 -- -- 113,6 113,6--113,6---- 113,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 129,7 -- -- 113,6 113,6--113,6---- 113,6

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0,2 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

129,5 -- -- 113,6 113,6--113,6---- 113,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 177,2 -- -- 2 086,6 1 200,2--2 086,6---- 2 086,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 100,0 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 229,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 113,6

ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )32 2

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

Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007 ( 14123 Települési hulladékok begyűjtése, 
tárolása )

32 2 4

KIADÁSOK 21,9 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 21,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 21,9 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 13,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,2 -- -- -- ---------- -- -- --

TÁMOGATÁSOK 13,7 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --2817
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Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 ( 14123 Települési hulladékok 
begyűjtése, tárolása )

32 2 5

KIADÁSOK 111,4 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 111,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 111,4 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

111,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 111,4 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 ( 14121 Szennyvízelvezetés- és 
kezelés )

32 2 11

KIADÁSOK 842,9 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 842,9 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 842,9 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

842,9 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 842,9 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011 ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )32 2 12

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

2 Felhalmozási költségvetés 0,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,3 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 ( 14123 Települési 
hulladékok begyűjtése, tárolása )

32 2 13

KIADÁSOK 210,7 -- -- 32,2 32,2--32,2---- 32,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 210,7 -- -- 32,2 32,2--32,2---- 32,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 210,7 -- -- 32,2 32,2--32,2---- 32,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 32,2 32,2--32,2---- 32,2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 63,1 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

147,6 -- -- -- ---------- --

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

1 Működési költségvetés 0,8 -- -- -- ---------- --

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,8 -- -- -- ---------- --
2818
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2 Felhalmozási költségvetés 14,2 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 14,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 210,7 -- -- 32,2 32,2--32,2---- 32,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 ( 14123 Települési 
hulladékok begyűjtése, tárolása )

32 2 14

KIADÁSOK 46,3 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 46,3 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 46,3 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

46,3 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 46,3 -- -- -- ---------- -- -- --

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

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 ( 14121 
Szennyvízelvezetés- és kezelés )

32 2 20

KIADÁSOK 7 353,0 -- -- 5 161,3 5 160,1--5 161,3---- 5 161,3 -- --

1 Működési költségvetés 5,0 -- -- -- ---------- --

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

Támogatásértékű működési kiadások 5,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 7 348,0 -- -- 5 161,3 5 160,1--5 161,3---- 5 161,3

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 7 348,0 -- -- 5 161,3 5 160,1--5 161,3---- 5 161,3

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2 860,0 -- -- 5 161,3 5 160,1--5 161,3---- 5 161,3

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

4 488,0 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 141,9 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 141,9 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

2 141,9 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 488,0 -- -- 4 421,4 4 421,4--4 421,4---- 4 421,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 5 144,5 -- -- 739,9 739,9--739,9---- 739,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 421,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,2

Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 ( 07201 Települési vízellátás és 
vízminőség-védelem )

32 2 21

KIADÁSOK 38,0 -- -- 3 068,7 3 068,7--3 068,7---- 3 068,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 38,0 -- -- 3 068,7 3 068,7--3 068,7---- 3 068,7

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 38,0 -- -- 3 068,7 3 068,7--3 068,7---- 3 068,7

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 3 068,7 3 068,7--3 068,7---- 3 068,7

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

38,0 -- -- -- ---------- --
2819
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BEVÉTELEK 3 068,7 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 068,7 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3,6 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

3 065,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 38,0 -- -- 3 068,7 3 068,7--3 068,7---- 3 068,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 068,7 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )32 2 22

KIADÁSOK 127,5 -- -- 4 618,4 4 605,7--4 618,4---- 4 618,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 127,5 -- -- 4 618,4 4 605,7--4 618,4---- 4 618,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 127,5 -- -- 4 618,4 4 605,7--4 618,4---- 4 618,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 4 618,4 4 605,7--4 618,4---- 4 618,4

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

127,5 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 4 605,7 -- -- 12,7 37,4--12,7---- 12,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 605,7 -- -- 12,7 37,4--12,7---- 12,7

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 428,3 -- -- 12,7 37,4--12,7---- 12,7

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

4 177,4 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 127,5 -- -- 4 605,7 4 605,7--4 605,7---- 4 605,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 605,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 37,4

Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 ( 14123 
Települési hulladékok begyűjtése, tárolása )

32 2 23

KIADÁSOK 132,2 -- -- 3 150,4 3 150,4--3 150,4---- 3 150,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 132,2 -- -- 3 150,4 3 150,4--3 150,4---- 3 150,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 132,2 -- -- 3 150,4 3 150,4--3 150,4---- 3 150,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 3 150,4 3 150,4--3 150,4---- 3 150,4

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

132,2 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 132,2 -- -- 3 150,4 3 150,4--3 150,4---- 3 150,4 -- --

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

Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021 ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )32 2 25

KIADÁSOK 3,4 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,4 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,4 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --2820
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 ( 14123 
Települési hulladékok begyűjtése, tárolása )

32 2 26

KIADÁSOK 8,6 -- -- 1 471,9 1 471,9--1 471,9---- 1 471,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,6 -- -- 1 471,9 1 471,9--1 471,9---- 1 471,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 8,6 -- -- 1 471,9 1 471,9--1 471,9---- 1 471,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 1 471,9 1 471,9--1 471,9---- 1 471,9

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,6 -- -- 1 471,9 1 471,9--1 471,9---- 1 471,9 -- --

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

Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 ( 14123 Települési hulladékok 
begyűjtése, tárolása )

32 2 27

KIADÁSOK 338,0 -- -- 2 123,3 2 123,3--2 123,3---- 2 123,3 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 338,0 -- -- 2 123,3 2 123,3--2 123,3---- 2 123,3

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 338,0 -- -- 2 123,3 2 123,3--2 123,3---- 2 123,3

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0,8 -- -- 2 123,3 2 123,3--2 123,3---- 2 123,3

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

337,2 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 124,1 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 124,1 -- -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

2 124,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 337,2 -- -- 2 123,3 2 123,3--2 123,3---- 2 123,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 123,3 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )32 2 28

KIADÁSOK 271,1 -- -- 6 986,2 6 948,4--6 986,2---- 6 986,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 271,1 -- -- 6 986,2 6 948,4--6 986,2---- 6 986,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 271,1 -- -- 6 986,2 6 948,4--6 986,2---- 6 986,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 6 986,2 6 948,4--6 986,2---- 6 986,2

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

271,1 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 6 948,4 -- -- 37,8 37,8--37,8---- 37,8 -- --

1 Működési költségvetés 0,8 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,8 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 6 947,6 -- -- 37,8 37,8--37,8---- 37,8

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 445,8 -- -- 37,8 37,8--37,8---- 37,8

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

6 501,8 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 271,1 -- -- 6 948,4 6 948,4--6 948,4---- 6 948,4 -- --2821
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 948,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 37,8

Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 ( 14121 
Szennyvízelvezetés- és kezelés )

32 2 29

KIADÁSOK 77,2 -- -- 2 982,9 2 966,3--2 982,9---- 2 982,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 77,2 -- -- 2 982,9 2 966,3--2 982,9---- 2 982,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 77,2 -- -- 2 982,9 2 966,3--2 982,9---- 2 982,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 2 982,9 2 966,3--2 982,9---- 2 982,9

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

77,2 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 966,3 -- -- 16,6 16,6--16,6---- 16,6 -- --

1 Működési költségvetés 77,0 -- -- -- ---------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 77,0 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 889,3 -- -- 16,6 16,6--16,6---- 16,6

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 30,2 -- -- 16,6 16,6--16,6---- 16,6

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

2 859,1 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 77,2 -- -- 2 966,3 2 966,3--2 966,3---- 2 966,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 966,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 16,6

Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 
2006/HU/16/C/PE/001 ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )

32 2 30

KIADÁSOK 169,6 -- -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 169,6 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 169,6 -- -- -- ---------- --

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 
pénzmaradvány átadása

169,6 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 169,6 -- -- -- ---------- -- -- --

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

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret ( X Nem besorolt )42

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

Gazdaságfejlesztés Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 1

KIADÁSOK 166 143,3 137 984,7 -- 239 866,5 221 998,1--101 881,8--137 984,7 101 881,8 -- --

1 Működési költségvetés 28 641,4 24 059,4 -- 66 917,0 60 294,7--42 857,6--24 059,4 42 857,6

 / 3 Dologi kiadások -- 5 133,6 -- -- -----5 133,6--5 133,6 -5 133,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 28 641,4 18 925,8 -- 66 917,0 60 294,7--47 991,2--18 925,8 47 991,2

Támogatásértékű működési kiadások 6 525,2 4 248,1 -- 5 828,5 5 828,5--1 580,4--4 248,1 1 580,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 22 116,2 14 677,7 -- 61 088,5 54 466,2--46 410,8--14 677,7 46 410,8

2 Felhalmozási költségvetés 137 501,9 113 925,3 -- 172 949,5 161 703,4--59 024,2--113 925,3 59 024,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 137 501,9 113 925,3 -- 172 949,5 161 703,4--59 024,2--113 925,3 59 024,22822
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Támogatásértékű felhalmozási kiadások 153,6 130,6 -- 220,7 220,7--90,1--130,6 90,1

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 134 294,7 113 794,7 -- 163 007,3 151 761,2--49 212,6--113 794,7 49 212,6

Pénzügyi befektetések kiadásai 3 053,6 -- -- 9 721,5 9 721,5--9 721,5---- 9 721,5

BEVÉTELEK 152 817,5 125 222,3 -- 189 560,5 183 136,8--64 338,2--125 222,3 64 338,2 -- --

1 Működési költségvetés 24 634,7 21 766,2 -- 52 089,9 44 713,3--30 323,7--21 766,2 30 323,7

 / 1 Intézményi működési bevételek 134,2 -- -- 175,6 175,6--175,6---- 175,6

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 76,0 51,9--76,0---- 76,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 24 500,5 21 766,2 -- 51 838,3 44 485,8--30 072,1--21 766,2 30 072,1

2 Felhalmozási költségvetés 128 182,8 103 456,1 -- 137 470,6 138 423,5--34 014,5--103 456,1 34 014,5

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

128 182,8 103 456,1 -- 137 470,6 138 423,5--34 014,5--103 456,1 34 014,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10 610,2 -- -- 19 785,1 19 785,1--19 785,1---- 19 785,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 22 500,0 12 762,4 -- 30 520,9 30 520,9--17 758,5--12 762,4 17 758,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 19 784,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 11 444,7

Közlekedés Operatív Program ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )42 2

KIADÁSOK 215 917,6 320 591,3 -- 409 390,5 400 014,2--88 799,2--320 591,3 88 799,2 -- --

1 Működési költségvetés 6 839,1 7 314,5 -- 16 250,5 11 582,0--8 936,0--7 314,5 8 936,0

 / 3 Dologi kiadások -- 991,5 -- -- -----991,5--991,5 -991,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 839,1 6 323,0 -- 16 250,5 11 582,0--9 927,5--6 323,0 9 927,5

Támogatásértékű működési kiadások 4 821,2 3 651,7 -- 8 099,2 8 099,2--4 447,5--3 651,7 4 447,5

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 017,9 2 671,3 -- 8 151,3 3 482,8--5 480,0--2 671,3 5 480,0

2 Felhalmozási költségvetés 209 078,5 313 276,8 -- 393 140,0 388 432,2--79 863,2--313 276,8 79 863,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 209 078,5 313 276,8 -- 393 140,0 388 432,2--79 863,2--313 276,8 79 863,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 36 452,0 54 931,4 -- 43 514,1 38 806,3---11 417,3--54 931,4 -11 417,3

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 172 626,5 258 345,4 -- 349 625,9 349 625,9--91 280,5--258 345,4 91 280,5

BEVÉTELEK 165 466,5 258 820,1 -- 364 904,7 293 857,2--106 084,6--258 820,1 106 084,6 -- --

1 Működési költségvetés 6 872,0 5 904,1 -- 12 327,9 12 407,1--6 423,8--5 904,1 6 423,8

 / 1 Intézményi működési bevételek 321,0 -- -- 374,7 372,9--374,7---- 374,7

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1 647,9 -- -- 13,6 78,0--13,6---- 13,6

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 903,1 5 904,1 -- 11 939,6 11 956,2--6 035,5--5 904,1 6 035,5

2 Felhalmozási költségvetés 158 594,5 252 916,0 -- 352 576,8 281 450,1--99 660,8--252 916,0 99 660,8

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1,6 -- -- 660,8 5 266,2--660,8---- 660,8

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

158 592,9 252 916,0 -- 351 916,0 276 183,9--99 000,0--252 916,0 99 000,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9 518,5 -- -- 13 087,2 13 087,2--13 087,2---- 13 087,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 54 019,8 61 771,2 -- 31 398,6 102 512,4---30 372,6--61 771,2 -30 372,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 13 087,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 9 442,6

Társadalmi Megújulás Operatív Program ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )42 3

KIADÁSOK 134 699,0 227 795,8 -- 250 916,5 228 399,8--23 120,7--227 795,8 23 120,7 -- --2823
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1 Működési költségvetés 126 717,6 216 797,1 -- 229 662,6 212 736,2--12 865,5--216 797,1 12 865,5

 / 3 Dologi kiadások -- 6 923,3 -- -- -----6 923,3--6 923,3 -6 923,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 126 717,6 209 873,8 -- 229 662,6 212 736,2--19 788,8--209 873,8 19 788,8

Támogatásértékű működési kiadások 96 122,0 158 125,6 -- 160 345,9 159 067,2--2 220,3--158 125,6 2 220,3

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30 595,6 51 748,2 -- 69 316,7 53 669,0--17 568,5--51 748,2 17 568,5

2 Felhalmozási költségvetés 7 981,4 10 998,7 -- 21 253,9 15 663,6--10 255,2--10 998,7 10 255,2

 / 1 Beruházások -- 53,2 -- -- -----53,2--53,2 -53,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 7 981,4 10 945,5 -- 21 253,9 15 663,6--10 308,4--10 945,5 10 308,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4 829,2 6 622,6 -- 16 931,0 7 940,1--10 308,4--6 622,6 10 308,4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 3 152,2 4 322,9 -- 4 322,9 7 723,5------4 322,9 --

BEVÉTELEK 126 969,9 217 663,5 -- 218 220,2 208 403,9--556,7--217 663,5 556,7 -- --

1 Működési költségvetés 118 014,2 207 245,6 -- 202 547,1 187 433,5---4 698,5--207 245,6 -4 698,5

 / 1 Intézményi működési bevételek 103,1 -- -- 42,9 42,9--42,9---- 42,9

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 952,1 -- -- 258,6 317,5--258,6---- 258,6

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 116 959,0 207 245,6 -- 202 245,6 187 073,1---5 000,0--207 245,6 -5 000,0

2 Felhalmozási költségvetés 8 955,7 10 417,9 -- 15 673,1 20 970,4--5 255,2--10 417,9 5 255,2

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 112,1 -- -- 255,2 251,4--255,2---- 255,2

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

8 843,6 10 417,9 -- 15 417,9 20 719,0--5 000,0--10 417,9 5 000,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11 639,3 -- -- 17 560,3 17 560,3--17 560,3---- 17 560,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 13 650,0 10 132,3 -- 15 136,0 18 136,0--5 003,7--10 132,3 5 003,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 17 560,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 15 700,4

Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

42 8

KIADÁSOK 7 474,5 16 279,6 -- 16 673,4 15 478,0--393,8--16 279,6 393,8 -- --

1 Működési költségvetés 7 311,4 16 036,6 -- 16 430,4 15 235,1--393,8--16 036,6 393,8

 / 3 Dologi kiadások -- 16 036,6 -- -- -----16 036,6--16 036,6 -16 036,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 311,4 -- -- 16 430,4 15 235,1--16 430,4---- 16 430,4

Támogatásértékű működési kiadások 6 836,2 -- -- 16 036,6 12 309,2--16 036,6---- 16 036,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 475,2 -- -- 393,8 2 925,9--393,8---- 393,8

2 Felhalmozási költségvetés 163,1 243,0 -- 243,0 242,9------243,0 --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 163,1 243,0 -- 243,0 242,9------243,0 --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 86,2 128,4 -- 128,4 61,1------128,4 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 76,9 114,6 -- 114,6 181,8------114,6 --

BEVÉTELEK 7 053,2 16 279,6 -- 16 281,9 16 317,3--2,3--16 279,6 2,3 -- --

1 Működési költségvetés 7 051,5 16 036,6 -- 16 038,9 16 316,4--2,3--16 036,6 2,3

 / 1 Intézményi működési bevételek 3,1 -- -- 2,3 2,3--2,3---- 2,3

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 7 019,1 16 036,6 -- 16 036,6 16 294,6------16 036,6 --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 29,3 -- -- -- 19,5-------- --2824
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2 Felhalmozási költségvetés 1,7 243,0 -- 243,0 0,9------243,0 --

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0,1 243,0 -- 243,0 0,6------243,0 --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1,6 -- -- -- 0,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 812,8 -- -- 391,5 391,5--391,5---- 391,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 391,5 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 230,8

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program ( 04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott) )42 14

KIADÁSOK 70 645,5 124 765,0 -- 138 026,0 79 714,7--13 261,0--124 765,0 13 261,0 -- --

1 Működési költségvetés 6 804,8 15 520,9 -- 16 797,4 6 124,3--1 276,5--15 520,9 1 276,5

 / 3 Dologi kiadások -- 1 593,6 -- -- -----1 593,6--1 593,6 -1 593,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 804,8 13 927,3 -- 16 797,4 6 124,3--2 870,1--13 927,3 2 870,1

Támogatásértékű működési kiadások 5 781,9 11 822,3 -- 14 692,4 4 840,8--2 870,1--11 822,3 2 870,1

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 022,9 2 105,0 -- 2 105,0 1 283,5------2 105,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 63 840,7 109 244,1 -- 121 228,6 73 590,4--11 984,5--109 244,1 11 984,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 63 840,7 109 244,1 -- 121 228,6 73 590,4--11 984,5--109 244,1 11 984,5

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 58 872,7 100 747,8 -- 112 597,8 66 661,2--11 850,0--100 747,8 11 850,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 4 968,0 8 496,3 -- 8 630,8 6 929,2--134,5--8 496,3 134,5

BEVÉTELEK 63 333,5 122 689,1 -- 124 050,4 73 767,7--1 361,3--122 689,1 1 361,3 -- --

1 Működési költségvetés 6 526,0 15 243,7 -- 16 424,1 6 788,3--1 180,4--15 243,7 1 180,4

 / 1 Intézményi működési bevételek 9,1 -- -- 10,2 10,0--10,2---- 10,2

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 286,6 -- -- 1 170,2 1 174,8--1 170,2---- 1 170,2

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6 230,3 15 243,7 -- 15 243,7 5 603,5------15 243,7 --

2 Felhalmozási költségvetés 56 807,5 107 445,4 -- 107 626,3 66 979,4--180,9--107 445,4 180,9

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 62,0 -- -- 46,3 165,5--46,3---- 46,3

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

56 745,5 107 445,4 -- 107 580,0 66 813,9--134,6--107 445,4 134,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 18 181,0 -- -- 13 879,6 13 879,6--13 879,6---- 13 879,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 3 010,6 2 075,9 -- 96,0 96,0---1 979,9--2 075,9 -1 979,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 13 879,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 8 028,6

Környezet és Energia Operatív Program ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )42 19

KIADÁSOK 153 987,9 264 573,7 -- 322 435,3 314 342,5--57 861,6--264 573,7 57 861,6 -- --

1 Működési költségvetés 13 576,0 35 029,6 -- 32 710,6 14 737,1---2 319,0--35 029,6 -2 319,0

 / 3 Dologi kiadások -- 555,6 -- -- -----555,6--555,6 -555,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13 576,0 34 474,0 -- 32 710,6 14 737,1---1 763,4--34 474,0 -1 763,4

Támogatásértékű működési kiadások 11 579,0 29 433,3 -- 25 742,1 12 552,1---3 691,2--29 433,3 -3 691,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 997,0 5 040,7 -- 6 968,5 2 185,0--1 927,8--5 040,7 1 927,8

2 Felhalmozási költségvetés 140 411,9 229 544,1 -- 289 724,7 299 605,4--60 180,6--229 544,1 60 180,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 140 411,9 229 544,1 -- 289 724,7 299 605,4--60 180,6--229 544,1 60 180,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 125 888,4 205 792,0 -- 253 414,8 271 473,9--47 622,8--205 792,0 47 622,82825
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Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 14 523,5 23 752,1 -- 36 309,9 28 131,5--12 557,8--23 752,1 12 557,8

BEVÉTELEK 111 493,0 243 462,9 -- 281 025,4 287 746,0--37 562,5--243 462,9 37 562,5 -- --

1 Működési költségvetés 9 729,9 32 234,5 -- 31 281,5 22 464,4---953,0--32 234,5 -953,0

 / 1 Intézményi működési bevételek 1,8 -- -- 20,0 20,0--20,0---- 20,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 36,0 -- -- 21,3 16,6--21,3---- 21,3

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 9 692,1 32 234,5 -- 31 240,2 22 427,8---994,3--32 234,5 -994,3

2 Felhalmozási költségvetés 101 763,1 211 228,4 -- 249 743,9 265 281,6--38 515,5--211 228,4 38 515,5

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 411,9 -- -- 605,8 535,2--605,8---- 605,8

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

101 351,2 211 228,4 -- 249 138,1 264 746,4--37 909,7--211 228,4 37 909,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13 402,3 -- -- 9 972,8 9 972,8--9 972,8---- 9 972,8 -- --

TÁMOGATÁSOK 39 065,3 21 110,8 -- 31 437,1 61 437,1--10 326,3--21 110,8 10 326,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9 972,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 44 813,4

Államreform Operatív Program ( 01113 Területi általános közigazgatás )42 20

KIADÁSOK 3 749,2 7 454,7 -- 17 954,7 15 772,4--10 500,0--7 454,7 10 500,0 -- --

1 Működési költségvetés 3 628,5 5 643,9 -- 14 445,3 14 279,1--8 801,4--5 643,9 8 801,4

 / 3 Dologi kiadások -- 210,9 -- -- -----210,9--210,9 -210,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 628,5 5 433,0 -- 14 445,3 14 279,1--9 012,3--5 433,0 9 012,3

Támogatásértékű működési kiadások 3 456,2 5 175,0 -- 13 495,8 13 495,8--8 320,8--5 175,0 8 320,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 172,3 258,0 -- 949,5 783,3--691,5--258,0 691,5

2 Felhalmozási költségvetés 120,7 1 810,8 -- 3 509,4 1 493,3--1 698,6--1 810,8 1 698,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 120,7 1 810,8 -- 3 509,4 1 493,3--1 698,6--1 810,8 1 698,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 120,7 1 810,8 -- 1 493,9 1 293,4---316,9--1 810,8 -316,9

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- -- -- 2 015,5 199,9--2 015,5---- 2 015,5

BEVÉTELEK 3 454,1 6 712,6 -- 6 792,1 12 941,3--79,5--6 712,6 79,5 -- --

1 Működési költségvetés 3 159,2 5 082,0 -- 5 161,5 11 954,7--79,5--5 082,0 79,5

 / 1 Intézményi működési bevételek 1,2 -- -- 5,9 5,9--5,9---- 5,9

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 6,1 -- -- 10,6 10,6--10,6---- 10,6

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 151,9 5 082,0 -- 5 145,0 11 938,2--63,0--5 082,0 63,0

2 Felhalmozási költségvetés 294,9 1 630,6 -- 1 630,6 986,6------1 630,6 --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

294,9 1 630,6 -- 1 630,6 986,6------1 630,6 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 209,2 -- -- 2 162,6 2 162,6--2 162,6---- 2 162,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 248,5 742,1 -- 9 000,0 9 000,0--8 257,9--742,1 8 257,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 162,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 8 331,5

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program ( 01113 Területi általános közigazgatás )42 21

KIADÁSOK 9 482,9 19 388,3 -- 40 504,6 37 306,8--21 116,3--19 388,3 21 116,3 -- --

1 Működési költségvetés 4 644,3 7 687,2 -- 13 762,6 10 905,2--6 075,4--7 687,2 6 075,4

 / 3 Dologi kiadások -- 151,4 -- -- -----151,4--151,4 -151,42826
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 644,3 7 535,8 -- 13 762,6 10 905,2--6 226,8--7 535,8 6 226,8

Támogatásértékű működési kiadások 4 226,0 6 857,0 -- 10 999,8 6 105,5--4 142,8--6 857,0 4 142,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 418,3 678,8 -- 2 762,8 4 799,7--2 084,0--678,8 2 084,0

2 Felhalmozási költségvetés 4 838,6 11 701,1 -- 26 742,0 26 401,6--15 040,9--11 701,1 15 040,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4 838,6 11 701,1 -- 26 742,0 26 401,6--15 040,9--11 701,1 15 040,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4 388,0 10 611,4 -- 10 611,4 15 533,4------10 611,4 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 450,6 1 089,7 -- 16 130,6 10 868,2--15 040,9--1 089,7 15 040,9

BEVÉTELEK 8 155,5 16 480,1 -- 29 674,0 31 819,5--13 193,9--16 480,1 13 193,9 -- --

1 Működési költségvetés 4 406,1 6 534,2 -- 9 243,8 9 216,6--2 709,6--6 534,2 2 709,6

 / 1 Intézményi működési bevételek 3,0 -- -- 0,4 0,4--0,4---- 0,4

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- -- -- 221,2 227,8--221,2---- 221,2

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 403,1 6 534,2 -- 9 022,2 8 988,4--2 488,0--6 534,2 2 488,0

2 Felhalmozási költségvetés 3 749,4 9 945,9 -- 20 430,2 22 602,9--10 484,3--9 945,9 10 484,3

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 4,9 4,8--4,9---- 4,9

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

3 749,4 9 945,9 -- 20 425,3 22 598,1--10 479,4--9 945,9 10 479,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 144,0 -- -- 4 830,6 4 830,6--4 830,6---- 4 830,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 4 014,0 2 908,2 -- 6 000,0 9 000,0--3 091,8--2 908,2 3 091,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 830,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 8 343,3

Végrehajtás Operatív Program ( 01113 Területi általános közigazgatás )42 22

KIADÁSOK 16 183,4 14 388,9 -- 19 577,7 17 987,4--5 188,8--14 388,9 5 188,8 -- --

1 Működési költségvetés 14 510,1 12 809,8 -- 17 716,3 16 324,9--4 906,5--12 809,8 4 906,5

 / 3 Dologi kiadások -- 5 708,3 -- -- -----5 708,3--5 708,3 -5 708,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14 510,1 7 101,5 -- 17 716,3 16 324,9--10 614,8--7 101,5 10 614,8

Támogatásértékű működési kiadások 12 226,7 5 225,9 -- 14 350,7 14 350,7--9 124,8--5 225,9 9 124,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 283,4 1 875,6 -- 3 365,6 1 974,2--1 490,0--1 875,6 1 490,0

2 Felhalmozási költségvetés 1 673,3 1 579,1 -- 1 861,4 1 662,5--282,3--1 579,1 282,3

 / 1 Beruházások -- 1 262,3 -- -- -----1 262,3--1 262,3 -1 262,3

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 673,3 316,8 -- 1 861,4 1 662,5--1 544,6--316,8 1 544,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 417,9 58,0 -- 1 464,4 1 464,4--1 406,4--58,0 1 406,4

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 255,4 258,8 -- 397,0 198,1--138,2--258,8 138,2

BEVÉTELEK 13 533,5 11 501,6 -- 14 030,8 14 030,8--2 529,2--11 501,6 2 529,2 -- --

1 Működési költségvetés 12 222,4 10 239,3 -- 12 486,4 12 737,0--2 247,1--10 239,3 2 247,1

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 10,0 -- -- 4,3 4,3--4,3---- 4,3

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 12 212,4 10 239,3 -- 12 480,9 12 731,5--2 241,6--10 239,3 2 241,6

2 Felhalmozási költségvetés 1 311,1 1 262,3 -- 1 544,4 1 293,8--282,1--1 262,3 282,1

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1 311,1 1 262,3 -- 1 544,4 1 293,8--282,1--1 262,3 282,1
2827
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 451,2 -- -- 2 555,1 2 555,1--2 555,1---- 2 555,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 3 753,8 2 887,3 -- 2 991,8 2 991,8--104,5--2 887,3 104,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 555,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 590,3

Nyugat-dunántúli Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 23

KIADÁSOK 25 827,1 17 255,7 -- 29 009,4 23 304,3--11 753,7--17 255,7 11 753,7 -- --

1 Működési költségvetés 2 315,8 1 387,4 -- 3 242,9 1 953,9--1 855,5--1 387,4 1 855,5

 / 3 Dologi kiadások -- 526,3 -- -- -----526,3--526,3 -526,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 315,8 861,1 -- 3 242,9 1 953,9--2 381,8--861,1 2 381,8

Támogatásértékű működési kiadások 1 450,3 538,1 -- 1 126,8 1 126,8--588,7--538,1 588,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 865,5 323,0 -- 2 116,1 827,1--1 793,1--323,0 1 793,1

2 Felhalmozási költségvetés 23 511,3 15 868,3 -- 25 766,5 21 350,4--9 898,2--15 868,3 9 898,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 23 511,3 15 868,3 -- 25 766,5 21 350,4--9 898,2--15 868,3 9 898,2

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 11 583,3 7 819,5 -- 7 819,5 6 991,9------7 819,5 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 11 928,0 8 048,8 -- 17 947,0 14 358,5--9 898,2--8 048,8 9 898,2

BEVÉTELEK 26 968,2 17 202,2 -- 22 938,3 22 567,3--5 736,1--17 202,2 5 736,1 -- --

1 Működési költségvetés 2 113,0 1 383,1 -- 2 699,8 2 114,2--1 316,7--1 383,1 1 316,7

 / 1 Intézményi működési bevételek 11,4 -- -- 4,3 4,3--4,3---- 4,3

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 5,2 -- -- 12,4 12,4--12,4---- 12,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 096,4 1 383,1 -- 2 683,1 2 097,5--1 300,0--1 383,1 1 300,0

2 Felhalmozási költségvetés 24 855,2 15 819,1 -- 20 238,5 20 453,1--4 419,4--15 819,1 4 419,4

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 34,8 -- -- 14,4 14,4--14,4---- 14,4

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

24 820,4 15 819,1 -- 20 224,1 20 438,7--4 405,0--15 819,1 4 405,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 724,8 -- -- 6 070,6 6 070,6--6 070,6---- 6 070,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 204,7 53,5 -- 0,5 0,5---53,0--53,5 -53,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 070,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 5 334,1

Közép-dunántúli Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 24

KIADÁSOK 22 546,8 20 447,3 -- 33 688,3 28 146,7--13 241,0--20 447,3 13 241,0 -- --

1 Működési költségvetés 3 198,8 2 862,6 -- 3 466,6 2 583,3--604,0--2 862,6 604,0

 / 3 Dologi kiadások -- 613,4 -- -- -----613,4--613,4 -613,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 198,8 2 249,2 -- 3 466,6 2 583,3--1 217,4--2 249,2 1 217,4

Támogatásértékű működési kiadások 2 268,5 1 615,8 -- 1 860,3 1 795,9--244,5--1 615,8 244,5

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 930,3 633,4 -- 1 606,3 787,4--972,9--633,4 972,9

2 Felhalmozási költségvetés 19 348,0 17 584,7 -- 30 221,7 25 563,4--12 637,0--17 584,7 12 637,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 19 348,0 17 584,7 -- 30 221,7 25 563,4--12 637,0--17 584,7 12 637,0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 10 059,4 9 122,4 -- 11 844,3 10 246,5--2 721,9--9 122,4 2 721,9

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 9 288,6 8 462,3 -- 18 377,4 15 316,9--9 915,1--8 462,3 9 915,1

BEVÉTELEK 20 137,1 20 447,3 -- 29 992,7 27 209,0--9 545,4--20 447,3 9 545,4 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 Működési költségvetés 3 179,9 2 862,6 -- 2 890,1 2 682,1--27,5--2 862,6 27,5

 / 1 Intézményi működési bevételek 20,7 -- -- 27,5 27,5--27,5---- 27,5

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 1,8 -- -- -- 7,1-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 157,4 2 862,6 -- 2 862,6 2 647,5------2 862,6 --

2 Felhalmozási költségvetés 16 957,2 17 584,7 -- 27 102,6 24 526,9--9 517,9--17 584,7 9 517,9

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9,8 -- -- 92,2 20,2--92,2---- 92,2

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

16 947,4 17 584,7 -- 27 010,4 24 506,7--9 425,7--17 584,7 9 425,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 370,9 -- -- 3 695,6 3 695,6--3 695,6---- 3 695,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 2 734,5 -- -- -- ---------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 695,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 757,9

Dél-dunántúli Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 25

KIADÁSOK 31 983,7 23 314,9 -- 36 398,8 33 014,5--13 083,9--23 314,9 13 083,9 -- --

1 Működési költségvetés 2 854,4 1 398,9 -- 2 280,9 2 126,2--882,0--1 398,9 882,0

 / 3 Dologi kiadások -- 932,6 -- -- -----932,6--932,6 -932,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 854,4 466,3 -- 2 280,9 2 126,2--1 814,6--466,3 1 814,6

Támogatásértékű működési kiadások 2 014,8 326,5 -- 1 283,0 1 283,0--956,5--326,5 956,5

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 839,6 139,8 -- 997,9 843,2--858,1--139,8 858,1

2 Felhalmozási költségvetés 29 129,3 21 916,0 -- 34 117,9 30 888,3--12 201,9--21 916,0 12 201,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 29 129,3 21 916,0 -- 34 117,9 30 888,3--12 201,9--21 916,0 12 201,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 12 278,5 9 260,1 -- 11 152,2 11 152,2--1 892,1--9 260,1 1 892,1

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 16 850,8 12 655,9 -- 22 965,7 19 736,1--10 309,8--12 655,9 10 309,8

BEVÉTELEK 27 774,0 22 885,7 -- 34 169,9 31 111,0--11 284,2--22 885,7 11 284,2 -- --

1 Működési költségvetés 2 052,2 1 602,0 -- 2 314,1 2 094,8--712,1--1 602,0 712,1

 / 1 Intézményi működési bevételek 67,5 -- -- 19,1 19,1--19,1---- 19,1

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 16,9 -- -- 2,4 7,8--2,4---- 2,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 967,8 1 602,0 -- 2 292,6 2 067,9--690,6--1 602,0 690,6

2 Felhalmozási költségvetés 25 721,8 21 283,7 -- 31 855,8 29 016,2--10 572,1--21 283,7 10 572,1

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 120,7 -- -- 60,8 59,4--60,8---- 60,8

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

25 601,1 21 283,7 -- 31 795,0 28 956,8--10 511,3--21 283,7 10 511,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6 270,1 -- -- 2 228,4 2 228,4--2 228,4---- 2 228,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 168,0 429,2 -- 0,5 0,5---428,7--429,2 -428,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 228,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 325,4

Dél-alföldi Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 26

KIADÁSOK 42 922,2 27 206,5 -- 48 498,5 40 590,1--21 292,0--27 206,5 21 292,0 -- --

1 Működési költségvetés 4 818,6 1 632,4 -- 8 183,3 7 146,8--6 550,9--1 632,4 6 550,9

 / 3 Dologi kiadások -- 272,1 -- -- -----272,1--272,1 -272,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 818,6 1 360,3 -- 8 183,3 7 146,8--6 823,0--1 360,3 6 823,02829



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

Támogatásértékű működési kiadások 2 738,6 774,0 -- 4 300,6 3 275,8--3 526,6--774,0 3 526,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 080,0 586,3 -- 3 882,7 3 871,0--3 296,4--586,3 3 296,4

2 Felhalmozási költségvetés 38 103,6 25 574,1 -- 40 315,2 33 443,3--14 741,1--25 574,1 14 741,1

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 38 103,6 25 574,1 -- 40 315,2 33 443,3--14 741,1--25 574,1 14 741,1

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 14 965,0 10 042,3 -- 14 827,9 14 815,6--4 785,6--10 042,3 4 785,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 23 138,6 15 531,8 -- 25 487,3 18 627,7--9 955,5--15 531,8 9 955,5

BEVÉTELEK 36 414,7 26 466,5 -- 44 136,9 40 632,4--17 670,4--26 466,5 17 670,4 -- --

1 Működési költségvetés 3 467,0 1 588,0 -- 7 456,8 6 697,2--5 868,8--1 588,0 5 868,8

 / 1 Intézményi működési bevételek 7,9 -- -- 10,4 10,3--10,4---- 10,4

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 0,3 -- -- 0,6 1,1--0,6---- 0,6

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 458,8 1 588,0 -- 7 445,8 6 685,8--5 857,8--1 588,0 5 857,8

2 Felhalmozási költségvetés 32 947,7 24 878,5 -- 36 680,1 33 935,2--11 801,6--24 878,5 11 801,6

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 44,8 -- -- 41,5 41,2--41,5---- 41,5

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

32 902,9 24 878,5 -- 36 638,6 33 894,0--11 760,1--24 878,5 11 760,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9 762,7 -- -- 4 361,3 4 361,3--4 361,3---- 4 361,3 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 106,1 740,0 -- 0,3 0,3---739,7--740,0 -739,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 361,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 403,9

Észak-alföldi Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 27

KIADÁSOK 44 491,0 46 826,5 -- 70 024,7 69 440,0--23 198,2--46 826,5 23 198,2 -- --

1 Működési költségvetés 4 159,9 3 996,9 -- 4 821,6 4 784,1--824,7--3 996,9 824,7

 / 3 Dologi kiadások -- 1 311,7 -- -- -----1 311,7--1 311,7 -1 311,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 159,9 2 685,2 -- 4 821,6 4 784,1--2 136,4--2 685,2 2 136,4

Támogatásértékű működési kiadások 3 209,3 2 072,7 -- 3 629,5 3 677,1--1 556,8--2 072,7 1 556,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 950,6 612,5 -- 1 192,1 1 107,0--579,6--612,5 579,6

2 Felhalmozási költségvetés 40 331,1 42 829,6 -- 65 203,1 64 655,9--22 373,5--42 829,6 22 373,5

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 40 331,1 42 829,6 -- 65 203,1 64 655,9--22 373,5--42 829,6 22 373,5

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 24 862,9 26 231,9 -- 26 231,9 25 795,1------26 231,9 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 15 468,2 16 597,7 -- 38 971,2 38 860,8--22 373,5--16 597,7 22 373,5

BEVÉTELEK 41 300,6 44 071,3 -- 61 871,2 68 355,0--17 799,9--44 071,3 17 799,9 -- --

1 Működési költségvetés 3 069,4 3 626,8 -- 5 352,0 5 754,1--1 725,2--3 626,8 1 725,2

 / 1 Intézményi működési bevételek 24,2 -- -- 43,0 43,0--43,0---- 43,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 52,7 -- -- 8,4 8,4--8,4---- 8,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2 992,5 3 626,8 -- 5 300,6 5 702,7--1 673,8--3 626,8 1 673,8

2 Felhalmozási költségvetés 38 231,2 40 444,5 -- 56 519,2 62 600,9--16 074,7--40 444,5 16 074,7

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 125,5 -- -- 89,5 89,5--89,5---- 89,5

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

38 105,7 40 444,5 -- 56 429,7 62 511,4--15 985,2--40 444,5 15 985,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 929,2 -- -- 4 653,3 4 653,3--4 653,3---- 4 653,3 -- --2830



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

TÁMOGATÁSOK 2 914,5 2 755,2 -- 3 500,2 3 500,2--745,0--2 755,2 745,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 653,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 7 068,5

Észak-magyarországi Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 28

KIADÁSOK 43 069,7 39 913,0 -- 62 692,8 56 241,5--22 779,8--39 913,0 22 779,8 -- --

1 Működési költségvetés 4 877,3 3 592,1 -- 6 231,2 5 267,6--2 639,1--3 592,1 2 639,1

 / 3 Dologi kiadások -- 399,1 -- -- -----399,1--399,1 -399,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 877,3 3 193,0 -- 6 231,2 5 267,6--3 038,2--3 193,0 3 038,2

Támogatásértékű működési kiadások 3 491,9 2 271,7 -- 3 686,3 3 686,4--1 414,6--2 271,7 1 414,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 385,4 921,3 -- 2 544,9 1 581,2--1 623,6--921,3 1 623,6

2 Felhalmozási költségvetés 38 192,4 36 320,9 -- 56 461,6 50 973,9--20 140,7--36 320,9 20 140,7

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 38 192,4 36 320,9 -- 56 461,6 50 973,9--20 140,7--36 320,9 20 140,7

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 20 264,7 19 181,3 -- 22 366,2 21 627,5--3 184,9--19 181,3 3 184,9

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 17 927,7 17 139,6 -- 34 095,4 29 346,4--16 955,8--17 139,6 16 955,8

BEVÉTELEK 40 846,0 37 482,3 -- 53 091,6 49 201,9--15 609,3--37 482,3 15 609,3 -- --

1 Működési költségvetés 3 956,8 3 592,2 -- 5 770,7 5 454,7--2 178,5--3 592,2 2 178,5

 / 1 Intézményi működési bevételek 34,8 -- -- 27,5 26,4--27,5---- 27,5

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 53,2 -- -- 23,9 26,1--23,9---- 23,9

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 868,8 3 592,2 -- 5 719,3 5 402,2--2 127,1--3 592,2 2 127,1

2 Felhalmozási költségvetés 36 889,2 33 890,1 -- 47 320,9 43 747,2--13 430,8--33 890,1 13 430,8

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 62,1 -- -- 34,7 32,0--34,7---- 34,7

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

36 827,1 33 890,1 -- 47 286,2 43 715,2--13 396,1--33 890,1 13 396,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9 003,3 -- -- 9 600,6 9 600,6--9 600,6---- 9 600,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 2 821,0 2 430,7 -- 0,6 0,6---2 430,1--2 430,7 -2 430,1 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9 600,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 561,6

Közép-magyarországi Operatív Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )42 29

KIADÁSOK 81 428,1 46 264,6 -- 81 186,1 77 295,0--34 921,5--46 264,6 34 921,5 -- --

1 Működési költségvetés 12 869,2 9 513,1 -- 13 032,0 10 476,8--3 518,9--9 513,1 3 518,9

 / 3 Dologi kiadások -- 1 956,4 -- -- -----1 956,4--1 956,4 -1 956,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12 869,2 7 556,7 -- 13 032,0 10 476,8--5 475,3--7 556,7 5 475,3

Támogatásértékű működési kiadások 5 309,9 3 132,1 -- 3 132,1 3 109,2------3 132,1 --

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 559,3 4 424,6 -- 9 899,9 7 367,6--5 475,3--4 424,6 5 475,3

2 Felhalmozási költségvetés 68 558,9 36 751,5 -- 68 154,1 66 818,2--31 402,6--36 751,5 31 402,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 68 558,9 36 751,5 -- 68 154,1 66 818,2--31 402,6--36 751,5 31 402,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 26 800,1 14 230,1 -- 23 059,6 25 972,4--8 829,5--14 230,1 8 829,5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 40 958,8 22 521,4 -- 44 294,5 40 045,8--21 773,1--22 521,4 21 773,1

Pénzügyi befektetések kiadásai 800,0 -- -- 800,0 800,0--800,0---- 800,0

BEVÉTELEK 82 373,3 44 895,2 -- 69 230,7 69 906,2--24 335,5--44 895,2 24 335,5 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  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 11 517,9 8 562,4 -- 10 191,0 10 629,9--1 628,6--8 562,4 1 628,6

 / 1 Intézményi működési bevételek 51,0 -- -- 38,5 38,5--38,5---- 38,5

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 33,0 -- -- 17,3 21,5--17,3---- 17,3

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 11 433,9 8 562,4 -- 10 135,2 10 569,9--1 572,8--8 562,4 1 572,8

2 Felhalmozási költségvetés 70 855,4 36 332,8 -- 59 039,7 59 276,3--22 706,9--36 332,8 22 706,9

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 189,0 -- -- 162,9 182,7--162,9---- 162,9

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

70 666,4 36 332,8 -- 58 876,8 59 093,6--22 544,0--36 332,8 22 544,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10 482,6 -- -- 11 954,5 11 954,5--11 954,5---- 11 954,5 -- --

TÁMOGATÁSOK 526,8 1 369,4 -- 0,9 0,9---1 368,5--1 369,4 -1 368,5 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 11 954,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 4 566,6

Területi Együttműködés ( X Nem besorolt )52

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

Európai Területi Együttműködés ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1

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

ETE HU-SK ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 1

KIADÁSOK 4 527,9 7 167,4 -- 11 523,8 8 859,3--4 356,4--7 167,4 4 356,4 -- --

1 Működési költségvetés 1 688,1 4 802,2 -- 5 196,0 3 778,0--393,8--4 802,2 393,8

 / 3 Dologi kiadások -- 430,1 -- -- -----430,1--430,1 -430,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 688,1 4 372,1 -- 5 196,0 3 778,0--823,9--4 372,1 823,9

Támogatásértékű működési kiadások 848,6 2 199,8 -- 2 939,0 2 135,7--739,2--2 199,8 739,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 839,5 2 172,3 -- 2 257,0 1 642,3--84,7--2 172,3 84,7

2 Felhalmozási költségvetés 2 839,8 2 365,2 -- 6 327,8 5 081,3--3 962,6--2 365,2 3 962,6

 / 1 Beruházások -- 215,0 -- -- -----215,0--215,0 -215,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 2 839,8 2 150,2 -- 6 327,8 5 081,3--4 177,6--2 150,2 4 177,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1 665,4 1 251,4 -- 3 379,2 3 333,7--2 127,8--1 251,4 2 127,8

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1 174,4 898,8 -- 2 948,6 1 747,6--2 049,8--898,8 2 049,8

BEVÉTELEK 4 095,8 6 092,3 -- 8 489,2 7 144,9--2 396,9--6 092,3 2 396,9 -- --

1 Működési költségvetés 1 555,9 4 081,8 -- 2 830,7 2 540,3---1 251,1--4 081,8 -1 251,1

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,2 -- -- 1,3 1,4--1,3---- 1,3

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 16,1 -- -- 515,2 483,5--515,2---- 515,2

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 539,6 4 081,8 -- 2 314,2 2 055,4---1 767,6--4 081,8 -1 767,6

2 Felhalmozási költségvetés 2 539,9 2 010,5 -- 5 658,5 4 604,6--3 648,0--2 010,5 3 648,0

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 12,3 -- -- 8,0 16,3--8,0---- 8,0

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

2 527,6 2 010,5 -- 5 650,5 4 588,3--3 640,0--2 010,5 3 640,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 825,4 -- -- 3 034,6 2 284,9--3 034,6---- 3 034,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 2 431,8 1 075,1 -- -- -----1 075,1--1 075,1 -1 075,1 -- --
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 825,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 570,5

ETE HU-RO ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 2

KIADÁSOK 6 645,3 10 632,8 -- 16 280,1 12 432,5--5 647,3--10 632,8 5 647,3 -- --

1 Működési költségvetés 2 524,8 8 293,6 -- 6 800,5 4 550,1---1 493,1--8 293,6 -1 493,1

 / 3 Dologi kiadások -- 957,0 -- -- -----957,0--957,0 -957,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 524,8 7 336,6 -- 6 800,5 4 550,1---536,1--7 336,6 -536,1

Támogatásértékű működési kiadások 1 355,5 3 912,9 -- 3 810,9 2 987,4---102,0--3 912,9 -102,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 169,3 3 423,7 -- 2 989,6 1 562,7---434,1--3 423,7 -434,1

2 Felhalmozási költségvetés 4 120,5 2 339,2 -- 9 479,6 7 882,4--7 140,4--2 339,2 7 140,4

 / 1 Beruházások -- 319,0 -- -- -----319,0--319,0 -319,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4 120,5 2 020,2 -- 9 479,6 7 882,4--7 459,4--2 020,2 7 459,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3 162,0 1 549,6 -- 5 715,5 5 599,2--4 165,9--1 549,6 4 165,9

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 958,5 470,6 -- 3 764,1 2 283,2--3 293,5--470,6 3 293,5

BEVÉTELEK 5 737,2 9 037,9 -- 13 014,4 10 212,1--3 976,5--9 037,9 3 976,5 -- --

1 Működési költségvetés 2 039,7 7 230,3 -- 4 535,5 3 532,2---2 694,8--7 230,3 -2 694,8

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 109,0 -- -- 597,0 472,9--597,0---- 597,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 930,7 7 230,3 -- 3 938,5 3 059,3---3 291,8--7 230,3 -3 291,8

2 Felhalmozási költségvetés 3 697,5 1 807,6 -- 8 478,9 6 679,9--6 671,3--1 807,6 6 671,3

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 53,1 -- -- 14,5 11,7--14,5---- 14,5

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

3 644,4 1 807,6 -- 8 464,4 6 668,2--6 656,8--1 807,6 6 656,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 98,3 -- -- 2 865,7 2 730,9--2 865,7---- 2 865,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 3 675,6 1 594,9 -- 400,0 400,0---1 194,9--1 594,9 -1 194,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 865,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 910,5

ETE HU-SER ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 3

KIADÁSOK 2 042,3 2 615,3 -- 3 258,0 2 720,7--642,7--2 615,3 642,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 265,3 1 830,7 -- 1 896,8 1 610,9--66,1--1 830,7 66,1

 / 3 Dologi kiadások -- 52,3 -- -- -----52,3--52,3 -52,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 265,3 1 778,4 -- 1 896,8 1 610,9--118,4--1 778,4 118,4

Támogatásértékű működési kiadások 646,6 906,8 -- 1 122,4 934,7--215,6--906,8 215,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 618,7 871,6 -- 774,4 676,2---97,2--871,6 -97,2

2 Felhalmozási költségvetés 777,0 784,6 -- 1 361,2 1 109,8--576,6--784,6 576,6

 / 1 Beruházások -- 26,2 -- -- -----26,2--26,2 -26,2

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 777,0 758,4 -- 1 361,2 1 109,8--602,8--758,4 602,8

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 514,5 501,6 -- 959,8 724,0--458,2--501,6 458,2

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 262,5 256,8 -- 401,4 385,8--144,6--256,8 144,6

BEVÉTELEK 1 720,5 2 094,4 -- 2 169,8 1 990,7--75,4--2 094,4 75,4 -- --

1 Működési költségvetés 1 039,5 1 466,1 -- 1 124,3 1 065,4---341,8--1 466,1 -341,8
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 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 0,1 0,1--0,1---- 0,1

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 37,6 -- -- 5,4 10,4--5,4---- 5,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 001,9 1 466,1 -- 1 118,8 1 054,9---347,3--1 466,1 -347,3

2 Felhalmozási költségvetés 681,0 628,3 -- 1 045,5 925,3--417,2--628,3 417,2

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2,4 -- -- 2,6 1,8--2,6---- 2,6

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

678,6 628,3 -- 1 042,9 923,5--414,6--628,3 414,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 217,5 -- -- 1 088,2 784,7--1 088,2---- 1 088,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 192,5 520,9 -- -- -----520,9--520,9 -520,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 088,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 54,7

ETE HU-CRO ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 4

KIADÁSOK 1 758,1 2 966,3 -- 3 538,0 2 570,8--571,7--2 966,3 571,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 182,4 2 135,7 -- 2 545,2 1 813,9--409,5--2 135,7 409,5

 / 3 Dologi kiadások -- 148,3 -- -- -----148,3--148,3 -148,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 182,4 1 987,4 -- 2 545,2 1 813,9--557,8--1 987,4 557,8

Támogatásértékű működési kiadások 776,0 1 239,6 -- 1 554,4 1 329,2--314,8--1 239,6 314,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 406,4 747,8 -- 990,8 484,7--243,0--747,8 243,0

2 Felhalmozási költségvetés 575,7 830,6 -- 992,8 756,9--162,2--830,6 162,2

 / 1 Beruházások -- 59,3 -- -- -----59,3--59,3 -59,3

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 575,7 771,3 -- 992,8 756,9--221,5--771,3 221,5

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 453,2 606,6 -- 672,2 632,9--65,6--606,6 65,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 122,5 164,7 -- 320,6 124,0--155,9--164,7 155,9

BEVÉTELEK 1 475,9 2 392,6 -- 2 609,2 1 668,0--216,6--2 392,6 216,6 -- --

1 Működési költségvetés 953,0 1 770,5 -- 1 953,6 1 230,0--183,1--1 770,5 183,1

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 100,4 -- -- 150,9 96,0--150,9---- 150,9

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 852,6 1 770,5 -- 1 802,7 1 134,0--32,2--1 770,5 32,2

2 Felhalmozási költségvetés 522,9 622,1 -- 655,6 438,0--33,5--622,1 33,5

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0,9 -- -- 30,5 1,3--30,5---- 30,5

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

522,0 622,1 -- 625,1 436,7--3,0--622,1 3,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 139,3 -- -- 778,8 778,8--778,8---- 778,8 -- --

TÁMOGATÁSOK 921,7 573,7 -- 150,0 150,0---423,7--573,7 -423,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 778,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 26,0

ETE SEES ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 5

KIADÁSOK 1 570,2 7 381,4 -- 7 670,1 3 797,5--288,7--7 381,4 288,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 548,1 7 086,1 -- 7 360,3 3 701,0--274,2--7 086,1 274,2

 / 3 Dologi kiadások -- 147,6 -- -- -----147,6--147,6 -147,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 548,1 6 938,5 -- 7 360,3 3 701,0--421,8--6 938,5 421,8

Támogatásértékű működési kiadások 407,6 1 791,8 -- 2 220,5 1 322,7--428,7--1 791,8 428,72834
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Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 140,5 5 146,7 -- 5 139,8 2 378,3---6,9--5 146,7 -6,9

2 Felhalmozási költségvetés 22,1 295,3 -- 309,8 96,5--14,5--295,3 14,5

 / 1 Beruházások -- 73,8 -- -- -----73,8--73,8 -73,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 22,1 221,5 -- 309,8 96,5--88,3--221,5 88,3

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 20,5 167,0 -- 213,0 68,3--46,0--167,0 46,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,6 54,5 -- 96,8 28,2--42,3--54,5 42,3

BEVÉTELEK 1 460,9 6 740,7 -- 7 030,0 3 337,6--289,3--6 740,7 289,3 -- --

1 Működési költségvetés 1 459,4 6 471,1 -- 6 744,2 3 257,5--273,1--6 471,1 273,1

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 120,5 -- -- 101,9 82,5--101,9---- 101,9

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 338,9 6 471,1 -- 6 642,3 3 175,0--171,2--6 471,1 171,2

2 Felhalmozási költségvetés 1,5 269,6 -- 285,8 80,1--16,2--269,6 16,2

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 10,9 3,5--10,9---- 10,9

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

1,5 269,6 -- 274,9 76,6--5,3--269,6 5,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 71,9 -- -- 640,1 592,3--640,1---- 640,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 677,5 640,7 -- -- -----640,7--640,7 -640,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 640,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 132,4

ETE AU-HU ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 6

KIADÁSOK 384,8 548,2 -- 1 151,1 435,8--602,9--548,2 602,9 -- --

1 Működési költségvetés 327,8 487,9 -- 1 039,9 420,2--552,0--487,9 552,0

 / 3 Dologi kiadások -- 5,5 -- -- -----5,5--5,5 -5,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 327,8 482,4 -- 1 039,9 420,2--557,5--482,4 557,5

Támogatásértékű működési kiadások 228,6 325,9 -- 614,6 206,9--288,7--325,9 288,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 99,2 156,5 -- 425,3 213,3--268,8--156,5 268,8

2 Felhalmozási költségvetés 57,0 60,3 -- 111,2 15,6--50,9--60,3 50,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 57,0 60,3 -- 111,2 15,6--50,9--60,3 50,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 47,4 50,9 -- 78,8 13,6--27,9--50,9 27,9

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 9,6 9,4 -- 32,4 2,0--23,0--9,4 23,0

BEVÉTELEK 145,9 401,5 -- 519,5 104,7--118,0--401,5 118,0 -- --

1 Működési költségvetés 139,9 401,5 -- 506,5 71,9--105,0--401,5 105,0

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 119,5 -- -- 97,0 64,0--97,0---- 97,0

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 20,4 401,5 -- 409,5 7,9--8,0--401,5 8,0

2 Felhalmozási költségvetés 6,0 -- -- 13,0 32,8--13,0---- 13,0

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 5,7 -- -- 10,0 32,8--10,0---- 10,0

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 319,7 -- -- 631,6 435,8--631,6---- 631,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 550,8 146,7 -- -- -----146,7--146,7 -146,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 631,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 104,72835
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ETE SLO-HU ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 7

KIADÁSOK 299,5 417,0 -- 1 005,3 143,0--588,3--417,0 588,3 -- --

1 Működési költségvetés 218,5 300,3 -- 813,9 132,8--513,6--300,3 513,6

 / 3 Dologi kiadások -- 4,2 -- -- -----4,2--4,2 -4,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 218,5 296,1 -- 813,9 132,8--517,8--296,1 517,8

Támogatásértékű működési kiadások 92,7 125,2 -- 483,6 92,9--358,4--125,2 358,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 125,8 170,9 -- 330,3 39,9--159,4--170,9 159,4

2 Felhalmozási költségvetés 81,0 116,7 -- 191,4 10,2--74,7--116,7 74,7

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 81,0 116,7 -- 191,4 10,2--74,7--116,7 74,7

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 22,6 32,6 -- 135,1 4,9--102,5--32,6 102,5

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 58,4 84,1 -- 56,3 5,3---27,8--84,1 -27,8

BEVÉTELEK 122,5 291,2 -- 320,1 24,3--28,9--291,2 28,9 -- --

1 Működési költségvetés 119,8 291,2 -- 317,1 23,3--25,9--291,2 25,9

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 119,8 -- -- 21,8 20,0--21,8---- 21,8

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- 291,2 -- 295,3 3,3--4,1--291,2 4,1

2 Felhalmozási költségvetés 2,7 -- -- 3,0 1,0--3,0---- 3,0

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 2,0 1,0--2,0---- 2,0

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 299,5 -- -- 685,2 143,0--685,2---- 685,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 470,6 125,8 -- -- -----125,8--125,8 -125,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 593,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 24,3

ETE CES ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 8

KIADÁSOK 247,2 453,9 -- 941,1 268,7--487,2--453,9 487,2 -- --

1 Működési költségvetés 243,4 435,7 -- 925,8 261,7--490,1--435,7 490,1

 / 3 Dologi kiadások -- 4,5 -- -- -----4,5--4,5 -4,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 243,4 431,2 -- 925,8 261,7--494,6--431,2 494,6

Támogatásértékű működési kiadások 162,6 287,8 -- 551,5 148,1--263,7--287,8 263,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 80,8 143,4 -- 374,3 113,6--230,9--143,4 230,9

2 Felhalmozási költségvetés 3,8 18,2 -- 15,3 7,0---2,9--18,2 -2,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 3,8 18,2 -- 15,3 7,0---2,9--18,2 -2,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1,9 8,9 -- 7,3 4,6---1,6--8,9 -1,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 1,9 9,3 -- 8,0 2,4---1,3--9,3 -1,3

BEVÉTELEK 125,2 345,6 -- 532,9 183,5--187,3--345,6 187,3 -- --

1 Működési költségvetés 125,2 345,6 -- 530,9 183,4--185,3--345,6 185,3

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 122,7 345,6 -- 172,7 171,4---172,9--345,6 -172,9

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2,5 -- -- 358,2 12,0--358,2---- 358,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2,0 0,1--2,0---- 2,0
2836



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
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2013. évi 

teljesítés d1 d2

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 1,0 0,1--1,0---- 1,0

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2,1 -- -- 408,2 268,7--408,2---- 408,2 -- --

TÁMOGATÁSOK 528,1 108,3 -- -- -----108,3--108,3 -108,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 408,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 183,5

INTERREG IVC ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 9

KIADÁSOK 276,1 251,3 -- 350,0 113,0--98,7--251,3 98,7 -- --

1 Működési költségvetés 275,9 246,3 -- 345,9 113,0--99,6--246,3 99,6

 / 3 Dologi kiadások -- 2,5 -- -- -----2,5--2,5 -2,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 275,9 243,8 -- 345,9 113,0--102,1--243,8 102,1

Támogatásértékű működési kiadások 76,4 66,3 -- 139,2 32,4--72,9--66,3 72,9

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 199,5 177,5 -- 206,7 80,6--29,2--177,5 29,2

2 Felhalmozási költségvetés 0,2 5,0 -- 4,1 -----0,9--5,0 -0,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0,2 5,0 -- 4,1 -----0,9--5,0 -0,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- 1,0 -- 2,0 ----1,0--1,0 1,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 0,2 4,0 -- 2,1 -----1,9--4,0 -1,9

BEVÉTELEK 9,7 173,4 -- 218,9 40,3--45,5--173,4 45,5 -- --

1 Működési költségvetés 9,7 173,4 -- 214,9 40,3--41,5--173,4 41,5

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 4,3 -- -- 19,4 17,7--19,4---- 19,4

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 5,4 173,4 -- 195,5 22,6--22,1--173,4 22,1

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

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 2,0 ----2,0---- 2,0

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 84,0 -- -- 131,1 113,0--131,1---- 131,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 313,5 77,9 -- -- -----77,9--77,9 -77,9 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 131,1 -- -- -- -- -- -- -- -- 40,3

ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 1 10

KIADÁSOK 3 313,8 3 531,6 -- 7 058,3 4 771,0--3 526,7--3 531,6 3 526,7 -- --

1 Működési költségvetés 3 308,5 3 496,3 -- 6 862,4 4 581,0--3 366,1--3 496,3 3 366,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 308,5 3 496,3 -- 6 862,4 4 581,0--3 366,1--3 496,3 3 366,1

Támogatásértékű működési kiadások 300,5 317,6 -- 1 715,8 707,6--1 398,2--317,6 1 398,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 008,0 3 178,7 -- 5 146,6 3 873,4--1 967,9--3 178,7 1 967,9

2 Felhalmozási költségvetés 5,3 35,3 -- 195,9 190,0--160,6--35,3 160,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 5,3 35,3 -- 195,9 190,0--160,6--35,3 160,6

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1,3 8,4 -- 179,2 176,7--170,8--8,4 170,8

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 4,0 26,9 -- 16,7 13,3---10,2--26,9 -10,2

BEVÉTELEK 3 289,6 3 001,9 -- 6 801,3 4 735,5--3 799,4--3 001,9 3 799,4 -- --2837



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIX.  fejezet
millió forintban

2012. évi 

tény

2013. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2013. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2013. évi 

összes nem 

törvényi 

módosítás

2013. évi 

módosított 

előirányzat

2013. évi 

teljesítés d1 d2

1 Működési költségvetés 3 289,6 3 001,9 -- 6 620,7 4 555,0--3 618,8--3 001,9 3 618,8

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 4,2 -- -- -- 2,6-------- --

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 285,4 3 001,9 -- 6 620,7 4 552,4--3 618,8--3 001,9 3 618,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 180,6 180,5--180,6---- 180,6

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- -- -- 180,6 180,5--180,6---- 180,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 28,3 -- -- 257,0 35,5--257,0---- 257,0 -- --

TÁMOGATÁSOK 134,9 529,7 -- -- -----529,7--529,7 -529,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 139,0 -- -- -- -- -- -- -- -- --

INTERACT 2007-2013 ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )52 2

KIADÁSOK 12,1 12,0 -- 12,8 12,6--0,8--12,0 0,8 -- --

1 Működési költségvetés 12,1 12,0 -- 12,8 12,6--0,8--12,0 0,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12,1 12,0 -- 12,8 12,6--0,8--12,0 0,8

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12,1 12,0 -- 12,8 12,6--0,8--12,0 0,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,9 -- -- 0,8 0,8--0,8---- 0,8 -- --

TÁMOGATÁSOK 12,0 12,0 -- 12,0 12,0------12,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,8 -- -- -- -- -- -- -- -- 0,2

Egyéb uniós előirányzatok ( X Nem besorolt )62

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

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )62 3

KIADÁSOK 3 948,2 13 594,2 -- 14 729,6 4 457,6--1 135,4--13 594,2 1 135,4 -- --

1 Működési költségvetés 3 328,9 12 355,6 -- 13 806,9 3 780,0--1 451,3--12 355,6 1 451,3

 / 3 Dologi kiadások -- 3 438,1 -- -- -----3 438,1--3 438,1 -3 438,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 328,9 8 917,5 -- 13 806,9 3 780,0--4 889,4--8 917,5 4 889,4

Támogatásértékű működési kiadások 2 530,4 6 778,5 -- 10 876,2 1 840,7--4 097,7--6 778,5 4 097,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 798,5 2 139,0 -- 2 930,7 1 939,3--791,7--2 139,0 791,7

2 Felhalmozási költségvetés 619,3 1 238,6 -- 922,7 677,6---315,9--1 238,6 -315,9

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 619,3 1 238,6 -- 922,7 677,6---315,9--1 238,6 -315,9

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 58,3 58,3--58,3---- 58,3

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 1 238,6 -- 245,1 -----993,5--1 238,6 -993,5

Pénzügyi befektetések kiadásai 619,3 -- -- 619,3 619,3--619,3---- 619,3

BEVÉTELEK 3 216,6 11 529,2 -- 11 529,2 1 299,3------11 529,2 -- -- --

1 Működési költségvetés 3 216,6 10 290,6 -- 10 290,6 1 299,3------10 290,6 --

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

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 2 000,0 10 290,6 -- -- -----10 290,6--10 290,6 -10 290,6

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 216,5 -- -- 10 290,6 1 299,3--10 290,6---- 10 290,6

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 238,6 -- 1 238,6 --------1 238,6 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- 1 238,6 -- 1 238,6 --------1 238,6 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 860,2 -- -- 1 659,6 1 659,6--1 659,6---- 1 659,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 531,0 2 065,0 -- 1 540,8 1 540,8---524,2--2 065,0 -524,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 659,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 42,1

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )62 4

KIADÁSOK 6 074,3 -- -- 570,3 243,5--570,3---- 570,3 -- --

1 Működési költségvetés 5 824,9 -- -- 570,3 243,5--570,3---- 570,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 824,9 -- -- 570,3 243,5--570,3---- 570,3

Támogatásértékű működési kiadások 5 239,8 -- -- 219,0 219,0--219,0---- 219,0

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 585,1 -- -- 351,3 24,5--351,3---- 351,3

2 Felhalmozási költségvetés 249,4 -- -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 249,4 -- -- -- ---------- --

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 249,4 -- -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 4 394,2 -- -- 422,0 422,0--422,0---- 422,0 -- --

1 Működési költségvetés 4 394,2 -- -- 422,0 422,0--422,0---- 422,0

 / 1 Intézményi működési bevételek 0,3 -- -- 0,6 0,6--0,6---- 0,6

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4 393,9 -- -- 421,4 421,4--421,4---- 421,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 682,5 -- -- 148,3 148,3--148,3---- 148,3 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 326,8

Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

62 5

KIADÁSOK 18,8 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 18,8 -- -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 18,8 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

18,8 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 18,8 -- -- -- ---------- -- -- --

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

EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

62 6

KIADÁSOK 20,0 4 278,5 -- 4 273,6 265,5---4,9--4 278,5 -4,9 -- --

1 Működési költségvetés 20,0 2 625,9 -- 2 858,6 265,5--232,7--2 625,9 232,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,0 2 625,9 -- 2 858,6 265,5--232,7--2 625,9 232,7

Támogatásértékű működési kiadások -- 1 313,0 -- 1 884,6 210,4--571,6--1 313,0 571,6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 20,0 1 312,9 -- 974,0 55,1---338,9--1 312,9 -338,9

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 652,6 -- 1 415,0 -----237,6--1 652,6 -237,6

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 1 652,6 -- 1 415,0 -----237,6--1 652,6 -237,62839
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Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- 1 101,7 -- 1 101,7 --------1 101,7 --

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre -- 550,9 -- 313,3 -----237,6--550,9 -237,6

BEVÉTELEK -- 3 663,2 -- 3 663,2 124,4------3 663,2 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 2 248,2 -- 2 248,2 124,4------2 248,2 --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel -- 2 248,2 -- -- -----2 248,2--2 248,2 -2 248,2

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről -- -- -- 2 248,2 124,4--2 248,2---- 2 248,2

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 415,0 -- 1 415,0 --------1 415,0 --

 / 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson 
kívülről

-- 1 415,0 -- 1 415,0 --------1 415,0 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 571,7 265,5--571,7---- 571,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 591,7 615,3 -- 38,7 38,7---576,6--615,3 -576,6 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 571,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 163,1

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )72

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

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )72 1

KIADÁSOK 359,9 374,5 -- 571,2 347,8--196,7--374,5 196,7 -- --

1 Működési költségvetés 356,3 370,8 -- 482,7 272,2--111,9--370,8 111,9

 / 1 Személyi juttatások -- 59,9 -- 57,7 -----2,2--59,9 -2,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 15,0 -- 14,5 -----0,5--15,0 -0,5

 / 3 Dologi kiadások 164,7 295,9 -- 303,5 165,2--7,6--295,9 7,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 191,6 -- -- 107,0 107,0--107,0---- 107,0

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 107,0 107,0--107,0---- 107,0

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

191,6 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,6 3,7 -- 88,5 75,6--84,8--3,7 84,8

 / 1 Beruházások 3,6 3,7 -- 43,8 30,9--40,1--3,7 40,1

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 44,7 44,7--44,7---- 44,7

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 44,7 44,7--44,7---- 44,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 292,5 -- -- 198,4 198,4--198,4---- 198,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 265,7 374,5 -- 372,8 372,8---1,7--374,5 -1,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 198,3 -- -- -- -- -- -- -- -- 223,4

Közreműködői intézményrendszer támogatása ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )72 2

KIADÁSOK 1 165,0 1 250,0 -- 1 844,4 1 132,1--873,6-279,21 250,0 594,4 -- --

1 Működési költségvetés 1 165,0 1 250,0 -- 1 701,6 989,4--730,8-279,21 250,0 451,6

 / 3 Dologi kiadások 383,7 493,3 -- 289,6 123,7---203,7--493,3 -203,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 781,3 756,7 -- 1 412,0 865,7--934,5-279,2756,7 655,3

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 269,7 269,7--269,7---- 269,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 777,4 756,7 -- 1 142,3 596,0--664,8-279,2756,7 385,62840
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Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

3,9 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 142,8 142,7--142,8---- 142,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- -- -- 142,8 142,7--142,8---- 142,8

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- -- -- 142,8 142,7--142,8---- 142,8

BEVÉTELEK 261,2 -- -- 545,5 545,5--545,5---- 545,5 -- --

1 Működési költségvetés 261,2 -- -- 545,5 545,5--545,5---- 545,5

 / 1 Intézményi működési bevételek -- -- -- 3,3 3,3--3,3---- 3,3

 / 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 261,2 -- -- 542,2 542,2--542,2---- 542,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 350,6 -- -- 536,1 536,1--536,1---- 536,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 089,4 1 250,0 -- 762,8 762,8---208,0-279,21 250,0 -487,2 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 536,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 712,3

Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás 
előkészítése )

72 3

KIADÁSOK 6,6 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 6,6 -- -- -- ---------- --

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

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

6,6 -- -- -- ---------- --

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

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

KEOP derogációs projektek kamattámogatása ( 01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése )72 4

KIADÁSOK 10,1 -- -- 588,4 34,8--588,4---- 588,4 -- --

1 Működési költségvetés 10,1 -- -- 588,4 34,8--588,4---- 588,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,1 -- -- 588,4 34,8--588,4---- 588,4

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 10,1 -- -- 588,4 34,8--588,4---- 588,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,1 -- -- 588,4 34,8--588,4---- 588,4 -- --

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

2007-től induló  EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés 
szakigazgatása )

72 6

KIADÁSOK 1 182,1 -- -- 970,5 518,4--970,5---- 970,5 -- --

1 Működési költségvetés 1 004,0 -- -- 588,2 505,3--588,2---- 588,2

 / 3 Dologi kiadások 1,0 -- -- 1,0 1,0--1,0---- 1,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 003,0 -- -- 587,2 504,3--587,2---- 587,2

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 587,2 504,3--587,2---- 587,2

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5,7 -- -- -- ---------- --

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 
átadása

997,3 -- -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 178,1 -- -- 382,3 13,1--382,3---- 382,32841
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 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 178,1 -- -- 382,3 13,1--382,3---- 382,3

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 178,1 -- -- 382,3 13,1--382,3---- 382,3

BEVÉTELEK 5,2 -- -- 1,7 1,7--1,7---- 1,7 -- --

1 Működési költségvetés 5,2 -- -- 1,7 1,7--1,7---- 1,7

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 5,2 -- -- 1,7 1,7--1,7---- 1,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 182,1 -- -- 968,8 518,3--968,8---- 968,8 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,2 -- -- -- -- -- -- -- -- 1,6

Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő 
tevékenységei )

72 8

KIADÁSOK 8 827,6 9 910,2 -- 13 468,9 13 408,8--3 558,7--9 910,2 3 558,7 -- --

1 Működési költségvetés 70,2 594,6 -- 267,6 208,4---327,0--594,6 -327,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 70,2 594,6 -- 267,6 208,4---327,0--594,6 -327,0

Támogatásértékű működési kiadások 52,0 440,6 -- 244,9 190,6---195,7--440,6 -195,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 18,2 154,0 -- 22,7 17,8---131,3--154,0 -131,3

2 Felhalmozási költségvetés 8 757,4 9 315,6 -- 13 201,3 13 200,4--3 885,7--9 315,6 3 885,7

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 8 757,4 9 315,6 -- 13 201,3 13 200,4--3 885,7--9 315,6 3 885,7

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2 704,3 2 876,7 -- 3 731,3 3 730,5--854,6--2 876,7 854,6

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 6 053,1 6 438,9 -- 9 470,0 9 469,9--3 031,1--6 438,9 3 031,1

BEVÉTELEK 750,0 -- -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 750,0 -- -- -- ---------- --

 / 2 Támogatásértékű működési bevétel 750,0 -- -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 749,3 -- -- 4 645,4 4 645,4--4 645,4---- 4 645,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 9 973,7 9 910,2 -- 8 823,5 8 823,5---1 086,7--9 910,2 -1 086,7 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 645,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 60,1

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )72 9

KIADÁSOK -- -- -- 25,9 25,9--25,9---- 25,9 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 25,9 25,9--25,9---- 25,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 25,9 25,9--25,9---- 25,9

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 25,9 25,9--25,9---- 25,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 25,9 25,9--25,9---- 25,9 -- --

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

Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása ( 12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )72 11

KIADÁSOK 29,3 3 548,3 -- 7 519,0 2 410,7--3 970,7--3 548,3 3 970,7 -- --

1 Működési költségvetés 29,3 35,5 -- 52,4 12,0--16,9--35,5 16,9

 / 3 Dologi kiadások 29,3 35,5 -- 52,4 12,0--16,9--35,5 16,9

2 Felhalmozási költségvetés -- 3 512,8 -- 7 466,6 2 398,7--3 953,8--3 512,8 3 953,8

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 3 512,8 -- 7 466,6 2 398,7--3 953,8--3 512,8 3 953,8

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- 3 512,8 -- 7 466,6 2 398,7--3 953,8--3 512,8 3 953,82842
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 3 970,7 2 401,2--3 970,7---- 3 970,7 -- --

TÁMOGATÁSOK 4 000,0 3 548,3 -- 3 548,3 3 548,3------3 548,3 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 970,7 -- -- -- -- -- -- -- -- 3 538,8

A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása ( 08127 Védett természeti értékek gondozása és bemutatása )72 12

KIADÁSOK -- 100,0 -- 142,1 142,1--142,1-100,0100,0 42,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 142,1 142,1--142,1---- 142,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 142,1 142,1--142,1---- 142,1

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 142,1 142,1--142,1---- 142,1

2 Felhalmozási költségvetés -- 100,0 -- -- -------100,0100,0 -100,0

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások -- 100,0 -- -- -------100,0100,0 -100,0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások -- 100,0 -- -- -------100,0100,0 -100,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 142,1 142,1--142,1---- 142,1 -- --

TÁMOGATÁSOK 142,1 100,0 -- -- -------100,0100,0 -100,0 -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 142,1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

EU Önerő Alap ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )72 13

KIADÁSOK 4 352,6 -- 20 000,0 45 762,4 25 505,8--25 762,4--20 000,0 25 762,4 -- --

1 Működési költségvetés 113,8 -- -- 699,0 557,4--699,0---- 699,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 113,8 -- -- 699,0 557,4--699,0---- 699,0

Támogatásértékű működési kiadások 113,8 -- -- 673,7 532,1--673,7---- 673,7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -- -- -- 25,3 25,3--25,3---- 25,3

2 Felhalmozási költségvetés 4 238,8 -- 20 000,0 45 063,4 24 948,4--25 063,4--20 000,0 25 063,4

 / 3 Egyéb felhalmozási kiadások 4 238,8 -- 20 000,0 45 063,4 24 948,4--25 063,4--20 000,0 25 063,4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4 218,3 -- 20 000,0 28 416,0 22 960,4--8 416,0--20 000,0 8 416,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre 20,5 -- -- 16 647,4 1 988,0--16 647,4---- 16 647,4

BEVÉTELEK -- -- -- 115,0 115,0--115,0---- 115,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 115,0 115,0--115,0---- 115,0

 / 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek -- -- -- 115,0 115,0--115,0---- 115,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 25 647,4 25 505,8--25 647,4---- 25 647,4 -- --

TÁMOGATÁSOK 30 000,0 -- 20 000,0 20 000,0 20 000,0------20 000,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 25 647,4 -- -- -- -- -- -- -- -- 20 115,0

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )82

KIADÁSOK -- 4 146,4 -- 1 833,9 1 327,6---625,5-1 687,04 146,4 -2 312,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 4 146,4 -- 1 833,9 1 327,6---625,5-1 687,04 146,4 -2 312,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 4 146,4 -- 1 833,9 1 327,6---625,5-1 687,04 146,4 -2 312,5

Támogatásértékű működési kiadások -- -- -- 1 833,9 1 327,6--1 833,9---- 1 833,9

Tervezett maradvány, eredmény, tartalék -- 4 146,4 -- -- -----2 459,4-1 687,04 146,4 -4 146,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 327,6 1 327,6--1 327,6---- 1 327,6 -- --

TÁMOGATÁSOK 1 327,6 4 146,4 -- 506,3 506,3---1 953,1-1 687,04 146,4 -3 640,1 -- --2843
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 327,6 -- -- -- -- -- -- -- -- 506,3
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/01/02/01 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 
mezőgazdaságban (249167)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/01/02/02 Élelmiszergazdaság modernizálása (249178) Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/01/02/03 Vidéki térségek fejlesztése (249189) Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/01/03/01 Beruházás-ösztönzés (251056) Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/01/03/02 Kis- és középvállalkozások fejlesztése (251067) Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/01/03/03 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 
(249878)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/01/03/04 Kutatás-fejlesztés, innováció (248334) Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/01/04/01 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése (251089) Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/01/05/01 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a 
munkaerőpiacra történő belépés segítésére 
(278812)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/01/05/05 Egész életen át tartó tanulás és 
alkalmazkodóképesség támogatása (278823)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/01/05/10 Az oktatási, szociális és egészségügyi 
infrastruktúra fejlesztése (278834)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/02/01/01 INTERREG IIIA HU-SK-UA (257778) Új elem

Indoklás: 2013. évben érkezett bevétel miatt.

02/02/01/02 INTERREG IIIA HU-RO-SER (257789) Új elem

Indoklás: 2013. évben érkezett bevétel miatt.

02/02/01/03 INTERREG IIIA SL-HU-CR (257812) Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/02/01/04 INTERREG IIIA AU-HU (257823) Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/02/01/05 INTERREG IIIB (257834) Új elem

Indoklás: 2013. évben érkezett bevétel miatt.

02/02/01/06 INTERREG IIIC (257845) Új elem

Indoklás: 2013. évben érkezett bevétel miatt.

02/02/02/01 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 
(246945)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/01/01 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal 
rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 
(240267)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/01/02 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti 
vonalszakasz felújítása I. ütem 
2000/HU/16/P/PT/001 (240278)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/01/04 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 
56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 (246390)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/01/06 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 
2000/HU/16/P/PT/003 (240289)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/01/07 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti 
vonalszakasz felújítása II. ütem 
2001/HU/16/P/PT/007 (246412)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/01/08 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap 
támogatásával megvalósuló közlekedési projektek 
előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 (253289)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/01/09 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem 
II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 (261356)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/01/10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 
2004/HU/16/C/PT/002 (261367)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/03/02/13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési 
Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 
2001/HU/16/P/PE/008 (254990)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/02/20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a 
kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 
2004/HU/16/C/PE/001 (263667)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/02/21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-
alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 (268989)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/02/22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és 
kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 (263678)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/02/23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő 
program Közép-Magyarországon 
2002/HU/16/P/PE/014 (263690)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/02/26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 
2004/HU/16/C/PE/004 (269078)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/02/27 Észak-Balaton regionális települési 
szilárdhulladékkezelési rendszer 
2002/HU/16/P/PE/017 (269089)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/02/28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és 
tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 (263745)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/03/02/29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és 
kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 
2004/HU/16/C/PE/003 (263689)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/06/04/00 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló 
projektek (264790)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.
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Szerkezeti változás a 2013. évben

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/07/04/00 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 
(277890)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/07/06/00 2007-től induló  EU nagyberuházások és komplex 
programok előkészítése (260389)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/07/09/00 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
(284878)

Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.

02/07/13/00 EU Önerő Alap (335795) Új elem

Indoklás: 2012. évi maradvány beemelése.
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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

XIX.  fejezet

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

közigazgatási államtitkár 6 1811

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 33 0854

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 147 786146

I.  besorolási osztály összesen 1 789 811398

II.  besorolási osztály összesen 72 79327

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 3 049 656576

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

107 94829

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 107 94829

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 157 604605

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 202

Nyitólétszám (fő) 606

Munkajogi nyitólétszám (fő) 677

Átlagos statisztikai állományi létszám 612

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

367

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

2

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

369
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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

XIX.  fejezet

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1

közigazgatási államtitkár 6 1811

 helyettes államtitkárhelyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 33 0854

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 147 786146

I.  besorolási osztály összesen 1 789 811398

II.  besorolási osztály összesen 72 79327

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 3 049 656576

 fizikai alkalmazott,a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

107 94829

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 107 94829

I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 157 604605

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 202

Nyitólétszám (fő) 606

Munkajogi nyitólétszám (fő) 677

Átlagos statisztikai állományi létszám 612

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

367

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek 

2

 Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak 
összesen:

369
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XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
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Az Országgyűlés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény 1. sz. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben 
fogadta el a minisztériumok költségvetését.   
 
Az emberi erőforrások minisztere szakpolitikai feladat- és hatáskörét az egyes 
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet határozta meg a 2013. évre vonatkozóan. A 
rendelet szerint a miniszter a családpolitikáért, az egészségbiztosításért, az 
egészségügyért, a gyermek- és ifjúságpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság 
védelméért, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért, az 
oktatásért, a kultúráért, a sportpolitikáért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a társadalmi 
esélyegyenlőség előmozdításáért, a kormányzati tudománypolitikáért, a társadalmi 
felzárkózásért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az egyházakkal való 
kapcsolattartás koordinációjáért, a nemzetiségpolitikáért, és a romák társadalmi 
integrációjáért felelős tagja. 
 
A minisztérium 2013. évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e feladatok 
végrehajtásának hátterét biztosították. 
 
A 2012. évben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium elnevezésében és feladatkörében 
történt változásra tekintettel 2013. február 1. napján hatályba lépett az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 
31.) EMMI utasítás (a továbbiakban: SZMSZ)  ami a korábbi 6/2010. (X. 19.) NEFMI 
utasítás helyében lépett. A struktúra átalakításhoz kapcsolódó SZMSZ módosítást a 
14/2013. (IV. 24.) EMMI utasítás, valamint a 31/2013. (VIII. 30.) EMMI utasítás 
tartalmazza.  
 
A minisztérium alapadatai: 

− megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
− rövidítése: EMMI 
− székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
− PIR törzsszáma: 309271 
− elérhetősége: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 

 

Oktatási ágazat 

Köznevelési szakmai ágazat  

A szakterület kiemelt feladatnak tekintette, hogy érvényesüljön a minőségi oktatáshoz 
való hozzáférés mindenkinek elve, a társadalmi szolidaritás és méltányosság, valamint 
hogy az oktatás segítse elő a gazdaság és az életminőség fejlődését. Meghatározó 
közpolitikai cél volt az állam fokozott felelősségének megteremtése és 
felelősségvállalása az oktatás felett, építkezve az Alaptörvényben 
megfogalmazottakra.  

 

 

2854



 
 

Felsőoktatási szakmai ágazat 

A felsőoktatási szféra ellátta a hagyományai és a felsőoktatási törvény alapján is rá 
háruló általános feladatait, azaz a hazai és nemzetközi hálózatok részeként folyó 
felsőfokú képzést, továbbá a kutatást, a fejlesztést és innovációt, amely az oktatás 
megalapozásán túl szolgálta a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a 
gazdasági technológiai haladást és a tudomány fejlesztését. 
  

Kulturális szakmai ágazat 

A kulturális ágazat általános céljai között valósult meg a minisztérium által fenntartott 
kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban 
előírt, a közművelődéshez, a művészeti tevékenységekhez, a közgyűjtemények 
gondozásához, fenntartásához és a mozgóképszakmai feladatokhoz kapcsolódó 
kötelezettségek teljesítése, beleértve az új jogszabályokból, illetve meglévőek 
módosításából adódó feladatokat is. 
 

Egészségügyért felelős szakmai ágazat 

Az egészségügyi ágazat tevékenységével biztosította a lakosság egészségi állapotának 
megőrzését, javítását, illetve a betegségek megelőzését a komplex szolgáltatási és 
hatósági struktúra fenntartásával. Az ellátórendszer legfontosabb feladataként a 
komplex szolgáltatásnyújtás és az innovatív megoldások alkalmazásának 
megteremtése mellett, a szervezeti rendszer stabilitásának és kiszámíthatóságának a 
megőrzése volt. 
 

Szociális és családügyért felelős szakmai ágazat  

A szociális ágazat ellátta többek között a kábítószer-megelőzéssel és a nemzeti, 
intézményi szintű koordinációval összefüggő szakmai, szakpolitikai és egyeztetési 
feladatokat. Ellátta a gyámügyi igazgatási feladatok és a gyermekek védelmét biztosító 
ellátórendszer működésének ellenőrzését. Biztosította az idősebb generációk 
érdekképviseletének elősegítését, a társadalmi párbeszédet. Küldetése volt a 
fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az érintettek társadalmi 
integrációjának növelése.  
A családpolitikai programokkal népszerűsítette a családok társadalomban betöltött 
meghatározó szerepét, a különböző társadalmi csoportok aktivitásával segítette a 
családbarát közgondolkodás előtérbe kerülését, koordinálta a családok kormányzati és 
társadalmi eszközzel történő erősítését, a családi élet és a munka összeegyeztetésének 
segítését. 
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Sport és ifjúságért felelős szakmai ágazat 

Az ágazat elősegítette az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása 
feltételeinek megteremtését. Támogatta a versenysportot, biztosította az utánpótlás-
nevelést, az iskolai és diáksportot, a főiskolai-egyetemi sportot, a szabadidősportot és a 
fogyatékosok sportját, a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. Korlátozta 
a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizte a doppingtilalom 
betartását. Gondoskodott az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásáról, 
fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, továbbá elősegítette a nem állami 
tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, korszerűsítését, 
akadálymentesítését, illetve fejlesztését. 
Támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország 
sportolóinak részvételét az olimpiákon, paralimpiákon, siketlimpiákon és más, az épek 
és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein. 
Támogatta továbbá a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos 
tevékenységet. Működtette a sportegészségügy állami intézményeit és országos 
hálózatát, biztosította a sportorvosi tevékenységet és a testkultúra fejlesztését szolgáló 
és sporttudományi képzést. 
Kiemelt szerepet szentelt az ágazat a gyermek- és ifjúságpolitikájában a teljes emberré 
nevelésnek, a szakmai képzés eredményes és funkcionális működésének lehetővé 
tételének. 
 

Társadalmi felzárkózásért felelős szakmai ágazat 

Az ágazat tevékenységével támogatta a gyermekek jó-létét, a gyermekszegénység 
elleni küzdelmet szolgáló programokat, a szegregált lakókörnyezetben, telepeken élők 
komplex programjait, a társadalmi felzárkózás-politika helyi megvalósítását a helyi 
esélyegyenlőségi programokon keresztül. Küldetése volt a gyermekek és fiatalok 
iskolai előrehaladását segítő esélyteremtés előmozdítása, a társadalmi felzárkózás-
politika ágazatközi szerepének erősítése. Biztosította a hátrányos helyzetű emberek, 
köztük romák foglalkoztathatóságát, foglalkoztatását szolgáló intézkedéseket. 
Kiemelt figyelmet szentelt a roma kultúra és szemléletformálás támogatására. 
Gondoskodott a társadalmi felzárkózási stratégia monitoring rendszerének kiépítéséről, 
az etnikai adatkezelés megalapozásáról. 
 

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakmai ágazat 

A szakterület biztosította az egyházak hitéleti, közösségépítő, értékmegőrző 
tevékenységéhez szükséges forrásokat, amelynek köszönhetően támogathatóvá váltak 
az egyházi kulturális, oktatási programok, a szórványlelkészi programok és a 
hátrányos helyzetű térségek felzárkózási programjai, valamint az egyházak és az állam 
számára egyaránt fontos műemlékek rekonstrukciója. Közreműködött a 
kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának elősegítésében. 
Kiemelt figyelmet fordított az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásra és 
egyeztetésre, beleértve a határon túli magyar egyházi szervezeteket is. 
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Az ágazat támogatta a nemzetiségi önkormányzati rendszer és civil szektor működését, 
továbbá a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, 
szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok megvalósulását. 
A szakterület gondoskodott a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és 
fejlesztő programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító 
informatikai rendszerek kialakításáról és működtetéséről. Koordinálta az egységes 
kormányzati civil stratégia és támogatáspolitika megvalósítását, valamint ellátta a 
Nemzeti Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat. 
 
 
 
A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása 

 

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 1 375 544,5 1 813 971,9 1 869 256,4 2 436 498,7 2 232 715,5 162,3% 91,6% 
ebből:  személyi juttatás 366 555,1 740 953,0 755 899,6 856 421,2 816 292,9 222,7% 95,3% 
Bevétel 800 418,9 775 101,0 775 101,0 1 120 856,5 1 097 153,5 137,1% 97,9% 
Támogatás 593 630,0 1 038 870,9 1 094 155,4 1 174 036,0 1 187 922,5 200,1% 101,2% 
Előirányzat-maradvány 109 298,8 0,0 0,0 141 606,2 134 467,2 123,0% 95,0% 
Létszám (fő)  122 320 318 633  333 427 290 897 237,8% 87,2% 
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       millió forintban egy tizedessel       fő 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  
(engedélyez

ett) 
2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat  

1 813 971,9 775 101,0 1 038 870,9 740 953,0 318 633 

Módosítások jogcímenként           
Országgyűlés hatáskörben 55 284,5 0,0 55 284,5 14 946,6 0 
Kormányzati hatáskörben 67 147,4 0,0 67 147,4 18 071,6 -3 031 
Rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból 

37 521,2 0,0 37 521,2 451,8 0 

Központi céltartalékból 27 587,0 0,0 27 587,0 18 539,5 0 
Egyéb kormányzati hatáskör 2 039,2 0,0 2 039,2 -919,7 -3 031 
Irányító szervi hatáskörben 173 236,7 160 503,5 12 733,2 45 033,0 17 825 
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
megállapodás alapján 

12 733,2 0,0 12 733,2 929,8 0 

    - Más fejezet részére átadott -5,8 0,0 -5,8 0,0 0 
    - Más fejezettől átvett 12 739,0 0,0 12 739,0 929,8 0 

Fejezeti kezelésű előirányzat részére 
átcsoportosítás  

0,0 0,0 0,0 -296,0 -2 068 

Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 0,0 42 

Többletbevétel 42 186,2 42 186,2 0,0 4 924,0 0 
Intézmények közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -1 701,9 -1 827 
Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 2 337,4 0 

A 2013. évi XXV. tv. alapján 2013. 
április 1-jén és július 16-án központi 
költségvetési szervvé átalakuló 
gazdasági társaságok kincstári 
költségvetése 

82 884,9 82 884,9 0,0 38 839,7 20 718 

irányító szervi döntéssel 0,0 0,0 0,0 0,0 325 
uniós projektekhez határozott idejű 
létszám (forrása többletbevétel) 

0,0 0,0 0,0 0,0 635 

2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

35 432,4 35 432,4 0,0 0,0 0 

Intézményi hatáskörben 326 858,2 326 858,2 0,0 37 417,0 0 
2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

106 165,8 106 165,8 0,0 18 307,4 0 

Többletbevétel 220 692,4 220 692,4 0,0 43 376,8 0 
Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -24 267,2 0 

Előirányzat-módosítás összesen: 622 526,8 487 361,7 135 165,1 115 468,2 14 794 
2013. évi módosított előirányzat 2 436 498,7 1 262 462,7 1 174 036,0 856 421,2 333 427 
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A 2012. évi előirányzat-maradvány alakulása 

A XX. EMMI fejezet 2012. december 31-én összesen 132.795,5 millió forint 
előirányzat-maradványt állapított meg, amelyből az önrevízió alapján összesen 521,1 
millió forint elvonásra felajánlásra került.  
Az önrevízió alapján felajánlott előirányzat-maradványon felül 121.226,9 millió forint 
2012. évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány, 11.047,5 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
A XX. EMMI fejezet 2012. évi előirányzat-maradványát az államháztartásért felelős 
miniszter az 1082/2013. (II. 25.) Korm. határozat, az 1272/2013. (V. 17.) Korm. 
határozat, az 1356/2013. (VI. 24.) számú Korm. határozat, az 1427/2013. (VII. 10.) 
Korm. határozat, az 1648/2013. (IX. 17.) Korm. határozat, az 1700/2013. (X. 04.) 
Korm. határozat, az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat, az 1862/2013. (XI.19.) 
Korm. határozat és az 1965/2013. (XII.17.) Korm. határozat alapján az alábbiak szerint 
hagyta jóvá, illetve engedélyezte annak felhasználását.  
 
 

         Adatok millió forintban 
XX. fejezet 2012. évi előirányzat-maradványa 132.795,5 

Ebből:  
Önrevízió alapján előirányzat maradvány elvonása 521,1 
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból felhasználásra 
visszahagyott összeg 
   (azonos előirányzatra vagy fejezeten belüli átcsoportosítással) 

8.775,9 

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból más tárca részére 
átcsoportosított összeg 

2.271,6 

Kötelezettségvállalással terhelt maradványból visszahagyásra kerülő 
összeg 

117.343,2 

Meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványból visszahagyásra kerülő összeg (azonos 
előirányzatra vagy fejezeten belüli átcsoportosítással) 

3.644,6 

Meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványból más tárca részére átcsoportosított összeg 

239,1 

Meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványból elvonásra kerülő összeg 

0,0 
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A 2013. évi előirányzat-maradvány alakulása 

 
A XX. EMMI fejezet 2013. december 31-én összesen 193.079,2 millió forint 
előirányzat-maradványt állapított meg, amelyből az önrevízió alapján 128,3 millió 
forint elvonásra felajánlásra került.  
Az önrevízió alapján felajánlott előirányzat-maradványon felül 172.754,3 millió forint 
2013. évi kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány, 20.196,6 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
 
Az egyes ágazatokat irányító államtitkárok a 2013. évi szakmai tevékenységükről, az 
év során módosult feladatokról, a tevékenységi struktúra változásairól, az elért 
eredményekről a következő beszámolókat készítették. 
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1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 

 
Az intézmény neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatása 
Törzskönyvi azonosítója: 309271 
Az intézmény honlapjának címe: http://emmi.kormany.hu/ 
 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása (továbbiakban: Igazgatás) az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma szervezeti egységeit foglalja magában. Az Igazgatás 2013. 
évben hat szakfeladaton látta el gazdálkodással kapcsolatos tevékenységét, év végén a 
mérleg főösszege 9.328,3 millió forintot mutatott. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2013. február 28. napjától a Felsőoktatásért 
Felelős Államtitkárság létrejöttével szervezet-átalakítás történt. Az új államtitkárság 
feladatainak ellátásához – az államtitkári tisztséggel együtt – 9 fő státusz létrehozatala 
vált szükségessé. 

A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság feladatköre bővült: 

• a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás feladataival, 
• a Cigány Egyeztető Tanács működésével kapcsolatos – a Cigányügyi 

Egyeztető Tanács létrehozásáról szóló 1048/2013.(II. 12.) Korm. határozat 1. 
pontjában meghatározott – ügyviteli és titkársági feladatok ellátásával, 
valamint 

• az Emberi Jogi Munkacsoport KIM-től átvett – az Emberi Jogi 
Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat 14. pontján 
alapuló – titkársági feladataival. 

Az államtitkárság feladatbővülése 4 fő létszámemelést tett szükségessé. 

A két államtitkárság szervezet-átalakításához kapcsolódó forrásigény fedezetére az 
EMMI 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványa került 
visszahagyásra.  

Fentiek miatt a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az 
igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1170/2013. (IV. 5.) Korm. határozat az EMMI Igazgatásának 
létszámát 942 főben állapította meg. 

Az alapítói jogokat gyakorló szerv döntése alapján, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Sport Intézet 2013. 
december 31-ével megszüntetésre került, a költségvetési szerv általános jogutódja az 
Emberi Erőforrások Minisztérium Igazgatása. 
 

Az Igazgatás egy gazdasági társaságban lévő állami részesedés, az Alternatív 
Közgazdasági Gimnázium és Közhasznú NKft. tekintetében gyakorol vagyonkezelői 
jogokat. 
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A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvtv.) 8. § (7) 
bekezdésének 2012. június 30-ával történő hatályba lépésével a gazdasági társaságban 
fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. 

Fenti jogszabály értelmében az alábbiakban felsorolt társasági részesedések 2013. 
január 27-i dátummal átadásra kerültek az MNV Zrt. részére (zárójelben a tulajdoni 
hányad %-ban): 

• NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi NKft., (100,0 %) 
• Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú NKft., (100,0%) 
• MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté NKft., (100,0 %) 
• Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt., (100,0 %) 
• Nemzeti Táncszínház NKft., (100,0 %) 
• Honvéd Együttes NKft., (100,0 %) 
• Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár NKft., 

(100,0 %) 
• Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncert és Fesztiválszervező 

NKft., (100,0 %) 
• Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és Rendező NKft., (100,0 

%) 
• Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és Rendező NKft., 

(100,0 %) 
• Magyar Alkotóművészeti Közhasznú NKft., (100,0 %) 
• Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. (0,15%) 

2013. március 22-i dátummal az alábbi részesedések kerültek átadásra az MNV Zrt. 
részére: 

• Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nkft., (100,0 %) 
• Nemzetközi Pető András Közhasznú Nkft., (100,0 %) 
• Gandhi Gimnázium Közhasznú Nkft. (90,0 %) 

Az Nvtv-re való hivatkozással, az MNV Zrt. – a továbbiakban megbízási szerződés 
keretében – díj és költségtérítési igény nélkül bízta meg az EMMI-t a részesedésekhez 
kapcsolódó tulajdonosi jogok (tagsági jogok) gyakorlásával. 

Az Igazgatás 2013. évben 14 fő részére mindösszesen 28,5 millió forint összegű 
lakásépítési és vásárlási kölcsönt folyósított. 
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Az előirányzatok alakulása 
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 11 742,5 9 913,9 9 913,9 14 388,8 13 172,2 112,2% 91,5% 
ebből személyi juttatás 5 164,0 5 598,0 5 598,0 6 223,2 5 881,0 113,9% 94,5% 
Bevétel 1 395,2 8,0 8,0 1 025,7 1 731,5 124,1% 168,8% 
Támogatás 11 059,1 9 905,9 9 905,9 11 252,4 11 252,4 101,7% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 1 378,3 0,0 0,0 2 110,7 1 990,0 144,4% 94,3% 
Létszám (fő)  882 929  942 917 104,0% 97,3% 

 
  

2863



 
 

 
millió forintban egy tizedessel 

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadás-
ból 

személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 
(eredeti) 9 913,9 8,0 9 905,9 5 598,0 929,0 

Módosítások jogcímenként           
Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0   
      
Kormány hatáskörben 49,6 0,0 49,6 76,8 13,0  
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
bérkompenzáció 10,7 0,0 10,7 8,4   
1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat  A Nemzeti 
Jogszabálytár működtetéséhez  -54,2 0,0 -54,2 0,0   
1197/2013. (IV. 11.) Korm. határozat a Budapesti 
Európai Ifjúsági Központ épületével kapcsolatosan 
Magyarországot terhelő költségek fedezetének 
biztosítása - KIM -23,9 0,0 -23,9 0,0   
1485/2013. (VII. 26.) Korm. határozat a vallási 
közösségek jogállásával és működésével 
kapcsolatos törvénynek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő feladatai ellátásához 30,0 0,0 30,0 0,0   
8969/19/2013 NGM levél Prémiumévek program 
I. negyedév 23,6 0,0 23,6 18,5   
16672/18/2013 NGM levél Prémiumévek program 
II. negyedév 23,1 0,0 23,1 18,2   
22872/15/2013 NGM levél Prémiumévek program 
III. negyedév 23,1 0,0 23,1 18,2   
27462/16/2013 NGM levél Prémiumévek program 
IV. negyedév 18,3 0,0 18,3 14,3   
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
Bérkompenzáció elszámolása -1,1 0,0 -1,1 -0,8   
1170/2013. (IV.5.) Korm. határozat alapján 
létszám-változás         13,0 
Irányítószervi hatáskörben 1 324,1 27,2 1 296,9 -3,0   
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 1 173,6 0,0 1 173,6 6,0   
     - Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás 1 268,7 0,0 1 268,7 51,0   
     - Fejezeti kezelésű előirányzat részére 
átcsoportosítás -95,1 0,0 -95,1 -45,0   
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-
módosítás 150,5 27,2 123,3 -9,0   
     - intézmények közötti átcsoportosítás 123,3 0,0 123,3 -16,3   
     - kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 7,3   
     - többletbevétel engedélyezése 27,2 27,2 0,0 0,0   
Intézményi hatáskörben 3 101,2 3 101,2 0,0 551,4   

   2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

2110,7 2 110,7 
0,0 379,9   

   Többletbevétel 901,8 901,8 0,0 397,6   
   Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -229,1   
   Átvett előirányzat maradvány 88,7 88,7 0,0 3,0   
Előirányzat módosítás összesen: 4 474,9 3 128,4 1 346,5 625,2 13,0  
2013. évi módosított előirányzat 14 388,8 3 136,4 11 252,4 6 223,2 942,0 
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A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az Igazgatás eredeti kiadási előirányzata 9.913,9 millió forint, amelyből 8,0 millió 
forint bevétellel fedezett, 9.905,9 millió forint költségvetési támogatás. Az eredeti 
előirányzatból 7.284,3 millió forint a minisztérium hivatali működtetésével, a 
köztisztviselők és munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos kiadásokra nyújt 
fedezetet, illetve a 2.621,6 millió forint az ágazatok által az Igazgatás előirányzatai 
között megtervezett szakmai feladatokra biztosít forrást. 

Az eredeti előirányzat az év közben végrehajtott kormányzati, irányítószervi, és saját 
hatáskörű előirányzat módosítások eredményeként 14.388,8 millió forintra nőtt.  

Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításra került sor a 8/2005. (II. 
08.) PM rendelet alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói 
költségek támogatásával összefüggésben 88,1 millió forint összegben, a 
bérkompenzációhoz nyújtott támogatás kapcsán a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, 
az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat, valamint az 1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján 9,6 millió forint összegben, valamint a vallási közösségek 
jogállásával és működésével kapcsolatos törvénynek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő hatósági és egyéb feladatai ellátása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére az 1485/2013. (VII. 26.) Korm. 
határozat alapján 30,0 millió forinttal. A Budapesti Európai Ifjúsági Központtal 
kapcsolatosan az 1197/2013. (IV. 11.) Korm. határozat szerint elvonásra került 23,9 
millió forint, az 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti 
Jogszabálytár működtetéséhez a KIM részére átcsoportosításra került 54,2 millió 
forint. 
 
Irányítószervi hatáskörben végrehajtott módosításokra többségében a tárca fejezeti 
kezelésű előirányzataiból az Igazgatásra átcsoportosított előirányzatok kapcsán került 
sor, amelyek értékének csaknem 82,2%-át (1.043,0 millió forint) a 20/1/4/2 Vári 
rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom) fejezeti sor terhére a Budavári 
Mátyás templom műemléki rekonstrukciós munkáinak finanszírozására 
átcsoportosított tételek teszik ki. Ezen felül 77,4 millió forint többek között a 
Nemzetiségekért Díj költségeire, nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakra, Idősek 
Világnapja programjaira, Idősügyi Tanács költségeire, EMMI SE munkahelyi 
sportegyesületi programokra, 93,2 millió forint a felzárkózás-politika 
koordinációjának feladataira, 25,1 millió forint az Országos Kredittanács tagjai 
számára megítélt megbízási díj fedezetére, 30,0 millió forint utazási költségekre került 
átcsoportosításra az Igazgatás költségvetésébe fejezeti kezelésű előirányzatból.  
 
Az Igazgatás 2013. évi költségvetésében a fejezeti kezelésű előirányzati sorokról 
áttervezett összegekből 95,1 millió forint visszarendezésre került fejezeti kezelésű 
előirányzati sorokra, többek között kulturális feladatokra, családpolitikai programokra, 
filmszakmai támogatásokra, Szentendrei pajor kúria felújítására stb. 
 
Irányítószervi hatáskörben végrehajtott intézmények közötti előirányzat 
átcsoportosítás keretében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal előirányzatának terhére, 
az Igazgatás dologi kiadásainak előirányzata megemelésre került 152,3 millió forinttal, 

2865



 
 

a Dräger Medical AG&Co KGaA magyarországi aneszteziológiai géppark megújítása 
céljából létrejött tartós bérleti szerződés 2013. II. félévi számlájának kifizetése 
érdekében. Az Igazgatás 2013. évi működési költségvetéséből 8,2 millió forint 
előirányzat átcsoportosítás történt a Magyar Nemzeti Levéltár miniszteri biztosának 
díjazására, 0,2 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt a Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ részére kulturális célra. Az EMET 
részére forrás átadás történt 7,9 millió forint összegben. A Nemzeti Sportközpontok 
részére végrehajtott 12,7 millió forint előirányzat átcsoportosítással az irányító szerv a 
Nemzeti Olimpiai Központ, valamint a Tüskecsarnok kiemelt beruházásokkal, az 
egyéb Olimpiai Központok fejlesztésével, a rendkívüli kormányzati intézkedések 
keretében elrendelt, a kiemelt sportágak fejlesztési stratégiájának a támogatásával 
összefüggő humán erőforrás igény kielégítéséhez kívánt forrást biztosítani.  
 
Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások 68%-a az előző évi maradvány 
felhasználásával, 22%-a az európai uniós pályázatokon elnyert összegekből befolyt 
előlegek, illetve az elszámolások alapján befolyt bevételek előirányzatosításával, és a 
fennmaradó 10% az egyéb szakmai feladatokra beérkezett bevételek 
előirányzatosításával kapcsolatban került végrehajtásra. 

 
Konkrét meghatározott feladatokra a tárcától, illetve a más fejezettől kapott 
előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványok nagysága és okai 
 
Az Igazgatás eredeti költségvetésének 26,5%-a, összesen 2.621,6 millió forint az 
Igazgatás költségvetésén belül ágazati szakmai feladatokra megtervezett forrás. Ennek 
az összegnek a 62,7%-át az egészségügyi ágazat, 20,2%-át az oktatási ágazat, 9,2%-át 
a kulturális ágazat, 5,7%-át a szociális ágazat, illetve 2,2%-át a sport ágazat kiadásaira 
biztosított előirányzat teszi ki. Az év során 2.485,2 millió forintra csökkent előirányzat 
terhére 2013. évben összesen 2.224,1 millió forint kiadás teljesült. 

2013. évben az államháztartásért felelős miniszter engedélyével az EMMI fejezeti 
kezelésű előirányzataiból támogatásként átcsoportosított előirányzatok összege 1.451,0 
millió forint, amelynek 72,0%-a a kulturális ágazat feladataival összefüggésben került 
felhasználásra. 

Az EMMI fejezeti kezelésű előirányzataiból támogatásértékű bevételként átvett 
pénzeszköz összege 263,3 millió forint volt. A 223,6 millió forint összegű kifizetést 
figyelembe véve a teljesítés 84,9%-os. 

Az ágazatok többek között az alábbi feladatokra biztosítottak forrást az EMMI 
Igazgatása részére: 

Oktatási szakmai ágazat: 

• Nemzetközi szervezetek tagdíjai; 
• Közoktatási testületek, bizottságok működése során felmerülő utazási és 
reprezentációs költségek; 
• Nemzetközi diákolimpiákon résztvevő diákok, és felkészítő tanáraik tiszteletdíja, 
jutalmazása, közoktatás speciális feladatainak költségei; 
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• Nemzetközi feladatellátással kapcsolatos kiadások (delegációk küldése, fogadása, 
nemzetközi rendezvények, szakmai együttműködések, fordítás, tolmácsolás); 
• A Határon Túli Magyar Oktatási Tanács, a Határon Túli Magyar Tankönyvtanács, 
és a Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács összehívásának, a tanácskozások 
lebonyolításának költségei; 
• Felsőoktatással kapcsolatos konferenciák, szakmai rendezvények szervezési 
költségei; 
• Felsőoktatási Kredittanáccsal összefüggő kiadások; 
• Formatervezési pályázat nyerteseinek díjazása. 
 

Kulturális szakmai ágazat: 

• Kétoldalú kormányközi egyezményekben, nemzetközi megállapodásokban foglalt 
vállalások teljesítése, kulturális programok, kulturális események megvalósítása; 
• Kulturális szakdiplomáciai feladatok ellátása (delegációk küldése, fogadása, utazási 
költségek); 
• Mozgókép Mestere Díj költségei; 
• Filmszakmai Bizottság tagjainak díjazása; 
• Kulturális tagdíjak fedezetének biztosítása; 
• Kulturális határon túli feladatok ellátása; 
• Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom rekonstrukciójának 
finanszírozása. 

 

Sport és ifjúságért felelős szakmai ágazat: 

• OKJ-s sportszakmai képesítések szakmai írásbeli feladatainak és értékelő lapjainak 
kidolgozása, expediálása; 
• EMMI Sportegyesület működési és szakmai feladatainak ellátása; 
• Sportteljesítmények elismerése, megbecsülésével kapcsolatos kiadások (érmek, 
serlegek, oklevelek, kitüntetések); 
• Sportcélú állami támogatások felhasználásának ellenőrzésére szakértői tevékenység 
költségeinek biztosítása; 
• Nemzetközi ifjúsági tagdíjak finanszírozása. 

 

Szociális és családügyért felelős szakmai ágazat: 

• Idősüggyel kapcsolatos szakmai feladatok (Idősügyi Tanács, Idősek Világnapja); 
• Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok finanszírozása; 
• Fogyatékosügyi pályázatbonyolítói tevékenység költségeinek biztosítása; 
• Megváltozott munkaképességűek foglakoztatásával összefüggő 
költségkompenzáció pénzügyszakmai feladatainak ellátása; 
• Országos Fogyatékosügyi Tanács működési kiadásainak biztosítása; 
• Szociál- és családpolitikai kiadványok nyomdai költségeinek biztosítása; 
• Gyermekjóléti ellátásokhoz kapcsolódó feladatok finanszírozása, 
• Családbarát munkahely költségeinek biztosítása; 
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• Családünnep program sorozat költségeinek biztosítása; 
• Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás pályázat lebonyolítási költségeinek biztosítása. 

 

Egészségügyért felelős szakmai ágazat: 

• Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatokkal kapcsolatos szakmai kiadások; 
• Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló EüM rendelet 
szerint működő Értékelő Bizottság feladatainak finanszírozása; 
• Szakmai külföldi kiküldetések, fordítások költségeinek biztosítása; 
• Magyarországi aneszteziológiai géppark bérleti díjának biztosítása; 
• Nemzetközi egészségügyi szerezetek tagdíjainak biztosítása; 
• Az év kórháza pályázat technikai költségeinek finanszírozása; 
• Arab-magyar üzleti fórummal kapcsolatos egészségügyi projektek üzleti tervének 
elkészítése; 
• Nemzeti Betegfórum működtetésével kapcsolatos költségek finanszírozása. 

 

Társadalmi felzárkózásért felelős szakmai ágazat: 

• A felzárkózás-politika koordinációja részfeladat alá tartozó szakmai feladatok 
(megbízási, vállalkozói díjak, nyomdai költségek, tolmácsszolgáltatások, kiküldetési 
költségek) finanszírozása. 

 

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakmai ágazat: 

• A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatban felmerülő kiadások 
biztosítása. 

 

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatások 5.598,0 millió forintos eredeti előirányzata év közben 6.223,2 
millió forintra emelkedett. Ebből 76,9 millió forint kormányzati hatáskörben, 551,4 
millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés volt, amely 
túlnyomórészt a maradvány-felhasználásához, illetve az európai uniós projektek 
finanszírozásához kapcsolódott. Irányítószervi hatáskörben összességében 3,0 millió 
forinttal csökkent a személyi juttatások előirányzata. A módosított előirányzat terhére 
5.881,0 millió forint kiadás teljesült, ami 94,5%-os teljesítési aránynak felel meg.  

Az Igazgatás 2013. évi engedélyezett létszáma az eredeti költségvetésben 929 fő volt, 
amely az év folyamán 942 főre változott.  
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A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 
A dologi kiadások 2.805,2 millió forint eredeti előirányzata az év során 4.219,0 millió 
forintra emelkedett. Az előirányzat nagymértékű növekedésének oka az előző évi 
előirányzat-maradvány igénybevétele, illetve a szakmai feladatok kapcsán átadott 
fejezeti kezelésű előirányzatokból származó források irányítószervi hatáskörben 
végrehajtott módosítása. A módosított előirányzat terhére 3.630,2 millió forint kiadás 
teljesült. A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy a dologi 
kiadások 39,2%-át a szolgáltatási kiadások, ezen belül is a bérleti és lízing díjak teszik 
ki, 22,4% pedig a nemzetközi tagsági díjakra kifizetett összeg. 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti 3,5 millió forint összegű előirányzata 
biztosította a kultúráért felelős miniszter által adományozott Csokonai közösségi díj 
fedezetét. Az Intézményi hatáskörű módosítás eredményeképp 182,5 millió forinttal 
nőt az előirányzat, amelyből 108,9 millió forint maradvány felhasználás miatt, 25,0 
millió forint a Báthory utcai székház üzemeltetésére a KEF részére átadott összeg, 45,4 
millió forint kártérítések kifizetésére, illetve 3,2 millió forint egyéb díjak kifizetése 
érdekében végrehajtott intézményi hatáskörű módosítás. Irányító szervi hatáskörben az 
előirányzat az EMMI Sportegyesület támogatása kapcsán 10,0 millió forinttal 
növekedett, a teljesítés 98,0%-os arányt mutat. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 16,1 millió forint volt, 
amely az év közben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeként 2.029,1 
millió forintra módosult. Az irányítószervi- és intézményi hatáskörben végrehajtott 
előirányzat módosítások 86,9%-át a Mátyás templom rekonstrukciójának 
finanszírozására biztosított források indokolták. Az előirányzatból 1.837,7 millió forint 
kiadás teljesült. Az Igazgatás 2013. évi költségvetése felújítás címén 1,5 millió forint 
előirányzatot tartalmazott, amely kormány hatáskörben elvonásra került. 
  
A bevételek alakulása 
 
Az Igazgatás költségvetése a kiadások forrásául 8,0 millió forint bevétellel került 
jóváhagyásra. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 1.017,7 millió 
forinttal haladta meg az eredeti összeget. Az 1.025,7 millió forint módosított bevételi 
előirányzat 168,8%-a teljesült, elsősorban a működési célú támogatások 
államháztartáson belülről soron, a központi költségvetési szervektől, fejezeti kezelésű 
előirányzattól és EU-s programokra befolyt 1.519,0 millió forint miatt.  

Az intézményi működési bevételre tervezett 2,0 millió forint év végére 30,6 millió 
forintra teljesült. Egyéb saját bevételként 22,7 millió forint összegű jóváírás érkezett, 
ebből jelentős tételt képviselt a külföldi kiküldetések megtérítéseként befolyt 15,5 
millió forint. 0,9 millió forint nyújtott szolgáltatások ellenértékeként folyt be, 
továbbszámlázott szolgáltatások soron 1,5 millió forint, kötbér egyéb kártérítés soron 
2,4 millió forint, alkalmazottak térítéseként 2,0 millió forint, és alkalmazottak 
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kártérítése címén 0,9 millió forint, illetve kiszámlázott szolgáltatások áfája jogcímen 
0,2 millió forint bevétel folyt be.  

Az Intézménynél 6,0 millió forint közhatalmi bevétel került tervezésre, amelyen 0,5 
millió forint túlteljesítés keletkezett. 

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről jogcímén összesen 19,5 
millió forint folyt be, amelyből az európai uniós projektre érkezett záró elszámolás 
alapján 7,0 millió forint, az Európa Tanács Európai Gyógyszerkönyve 
összeállításához, a tagállamok által biztosított források maradványaként visszaosztott, 
Magyarországot illető összegre 3,8 millió forint, illetve a „Gyermekek társadalmi 
befogadása és védelme a sportban és sport által” című konferencia előlegeként 8,7 
millió forint.  

Támogatásértékű bevételként az Igazgatás számlájára 1.646,4 millió forint érkezett, 
amelyből uniós finanszírozású projektek támogatási szerződése alapján 652,8 millió 
forint, a Külügyminisztériumtól a Nemzeti Boríték utazásainak térítésére 23,6 millió 
forint, a Külügyminisztériumtól V4-es rendezvények finanszírozására 2,9 millió forint, 
illetve a Nemzeti Sport Intézet megszűnése miatt 703,8 millió forint került jóváírásra. 
A fejezeti kezelésű előirányzatokból szakmai feladatok ellátására 263,3 millió forint 
bevétel került elszámolásra. Ebből a szociális ágazat 7,0 millió forintot, az 
egészségügyi ágazat 61,0 millió forintot, a sport ágazat 14,4 millió forintot, a 
társadalmi felzárkózásért ágazat 0,8 millió forintot, a nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős ágazat 2,8 millió forintot csoportosított át egyéb szakmai 
feladatok ellátására. A két új államtitkárság többletkiadásaira 8,1 millió forint, megítélt 
perköltségre 120,2 millió forint, a Báthory utcai székház üzemeltetésére 49,0 millió 
forint bevételt kapott az Igazgatás. 
 

Az előirányzat maradványok alakulása 
 
A 2012. évi jóváhagyott 2.110,7 millió forint előirányzat maradványból teljesült 
1.990,0 millió forint, amelyből önrevíziós kötelezettség 6,1 millió forint. A 2012. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2013. év első félévére pénzügyileg, vagy 
szakmailag és pénzügyileg áthúzódó feladatok teljesítésére nyújtott fedezetet, így a 
szociális, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport, társadalmi felzárkózásért felelős és 
az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazatokkal 
összefüggő szakmai feladatok ellátását biztosító kötelezettségvállalások kifizetésére.  

Az Igazgatás 2013. évben képződött előirányzat-maradványa 1.801,7 millió forint. 
Tekintettel arra, hogy a 2012. évben képződött és fel nem használt előirányzat 
maradvány összege 120,7 millió forint, az Igazgatás 2013. évi felhasználható összes 
előirányzat-maradványának az összege 1.922,4 millió forint. Ebből 1.724,0 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (előző évről áthúzódó 
10,6 millió forint), illetve 198,4 millió forint szabad előirányzat-maradvány. 

A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2014. év első félévére 
pénzügyileg, vagy szakmailag és pénzügyileg áthúzódó feladatok teljesítésére, többek 
között az alábbi feladatokra nyújt fedezetet: 
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• A Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom rekonstrukciós 
munkáinak kiadásaira; 

• Nemzetközi tagdíjakra; 
• A két és többoldalú nemzetközi megállapodásokból adódó szakmai és 

kiküldetési kiadásokra; 
• Többéves megvalósítással kiírt uniós pályázatokra, 
• Az oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport, a társadalmi 

felzárkózásért és az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős ágazatokkal összefüggő szakmai feladatok ellátását biztosító 
szerződések, megrendelések kifizetésére, kitüntetésekre, és az igazgatási 
szakmai feladatokra nyújt fedezetet. 

 

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 

1. TIOP 4.2.1. „Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének 
feltérképezése” 

 
A tárca 2011. évben elnyerte a TIOP 4.2.1. program keretében megvalósítandó 
„Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének feltérképezése” című 
pályázatot. A projekt során a kormányzati és önkormányzati felelősségi körbe tartozó 
épületekben nyújtott közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetősége, az épületek 
komplex akadálymentesítési állapota kerül felmérésre, ezt követően pedig egy 
hosszútávon használható, frissíthető adatbázis kerül létrehozásra. A projekt 
összköltsége 62,5 millió forint, amely 100%-ban európai uniós utófinanszírozású. A 
projekt terhére 2013. évben a teljes összeg kifizetésre került. A projekt 2013. június10-
én lezárult, a végelszámolás megtörtént. 

2. ÁROP 1.2.6/A. „Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése” 
 

A tárca 2011. évben elnyerte az ÁROP 1.2.6/A. „Jogszabályok és folyamatok 
egyszerűsítése” című pályázatot, amelynek célja, hazánk versenyképességének 
növelése, a lakosság közigazgatásba vetett bizalmának visszaállítása, a bürokrácia 
okozta indokolatlan társadalmi terhek mérséklése, a lakossági adminisztratív terhek 
csökkentése. A projekt elszámolható költsége 430,1 millió forint, amely teljes 
egészében európai uniós finanszírozású. A projekt terhére kifizetett összes költség 
386,0 millió forint, a projekt 2013. június 30-án lezárult, a végelszámolás megtörtént.  

3. EKOP 1.A.1-08/A-2009-0006 „Elektronikus szolgáltatások fejlesztése 
civil szervezetek számára a Civil Információs Portálon” 

 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma között létrejött, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló 
projektek átadás-átvételéről szóló megállapodás alapján került sor az „Elektronikus 
szolgáltatások fejlesztése civil szervezetek számára a Civil Információs Portálon” 
pályázat KIM-től való átvételére. A Civil Információs Portál lényege az egyszerűsített 
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online ügyintéző felület, illetve a civil szféra résztvevőit összekötő információs 
adatbázis, ami a szervezetek működését hivatott hatékonyabbá tenni. A pályázaton 
elnyert támogatási összeg 79,3 millió forint, amelyből az Igazgatáson 2013. évben 
45,0 millió forint pénzügyi teljesítés történt. A projektre teljesített összes kifizetés a 
projekt teljes futamideje alatt – a jogelőd SZMM, KIM, NEFMI és az EMMI részéről - 
75,0 millió forint, a projekt 2012. december 31-én lezárult, a végelszámolás 2013. 
évben megtörtént.  

4. ÁROP 1.1.9 „A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek 
integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség elvű 
fejlesztésének modellezése a közszolgáltatások terén” 

 
A projekt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól került átvételre 2012. 
évben. A pályázaton elnyert támogatási összege 500,0 millió forint, amely 100%-os 
támogatási intenzitású. A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg, a 
projektgazda konzorciumi partnere a Türr István Képző és Kutató Intézet, amely 
összesen 89,0 millió kifizetést teljesített, a jogelőd KIM 83,0 millió forintot. 346,0 
millió forint a projekt terhére kifizetett összes költség. A projekt 2013. április 30-án 
lezárult, a végelszámolás megtörtént.  

5. ÁROP 1.1.18 „Civil szervezetek működési környezetének javítása” 

 A projekt 2012.09.01-én indult és 2013.12.31-én zárult le. A projekt teljes támogatási 
összege 350,0 millió forint, amelyre a 2013. évben kifizetett összeg 48,0 millió forint 
volt, a projekt végelszámolása folyamatban van.  

6. ÁROP 1.1.19 „A humánerőforrást érintő stratégia dokumentumok és 
hatásvizsgálatok elkészítése” 

 A projekt 2012.09.30-án indult és 2013.12.31-én zárult le. A projekt teljes támogatási 
összege 240,0 millió forint, amelyre a 2013. évben kifizetett összeg 97,0 millió forint 
volt, a projekt végelszámolása folyamatban van.  

7. AA.DGII.74/2013 „Gyermekek társadalmi befogadása és védelme a 
sportban és a sport által” 

 A projekt 2013.10.07-én indult. A projekt teljes támogatási összege 11,0 millió forint, 
amelyre 2013. évben kifizetett összeg 9,0 millió forint volt, a projekt végelszámolása 
megtörtént. 

 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései  
 
Az Igazgatás folyamatban lévő beruházásának nyitó állományi értéke 1.242,2 millió 
forint volt, amely 2013. év végére kivezetésre került. A csökkenés oka elsősorban a 
Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templomot érintő beruházás befejezése és a 
Budavári Nagyboldogasszony plébániának átadása.  
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A tartósan adott kölcsönállomány a munkáltató által a munkavállalóknak 
lakásépítési és lakásvásárlási célra folyósított kölcsönök összegét tartalmazza. Az 
előző évi adathoz képest a kölcsön állománya 98,5%, amely csökkenés a dolgozók 
részére történő hitel folyósítások és a hiteltörlesztések változásából adódik.  

2013. év folyamán befektetett eszköz beszerzésre 1.447,3 millió forint értékben került 
sor, amelyből a szellemi termékek 122,7 millió forint, az ingatlanok és kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 1.297,7 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések 
összesen 26,9 millió forint értéket képviselnek. 

 
Térítésmentes átadásra 2.173,6 millió forint értékben került sor. Ingatlanok és 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen 1.947,6 millió forint értékben kerültek 
átadásra. Ebből a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére átadásra került a 
Budapesti Európai Ifjúsági Központ (BEIK 1.560,6 millió forint), és a Balassi Intézet 
részére átadásra került a Berlin Dorotheenstrasse 12. szám alatt található Collegium 
Hungaricum (387,0 millió forint). A BEIK részére 150,7 millió forint, a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
(GYEMSZI) részére 13,0 millió forint értékben kerültek térítésmentes átadásra gépek, 
berendezések, felszerelések. Az üzemeltetésre átadott eszközökből térítésmentes 
átadásra került a GYEMSZI részére 6,3 millió forint, a Nemzeti Sportközpontok 
részére 56,0 millió forint értékű eszköz.  
 
Tulajdoni részesedés gazdálkodó szervezetekben 

 
Az EMMI Igazgatása egy gazdálkodó szervezet tekintetében tart nyilván tartós 
részesedést: 
 

Gazdálkodó szervezet megnevezése 
Saját tőke értéke 

2013.12.31. 
(millió forint) 

Állami tulajdoni részesedés 

aránya (%) 
összege (millió 

forint) 
Alternatív Közgazdasági Gimnázium 
Közhasznú NKft. 

0,5 100 0,5 

Összesen 0,5  0,5 
 

A tartós részesedések 2012. december 31-i mérleg szerinti értéke 10.611,0 millió forint 
volt, a 2013. december 31-i záró értéke 0,5 millió forint. 2013. év folyamán a 10.610,5 
millió forint csökkenés oka, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 8. § (7) bekezdése alapján 15 gazdasági társaságban fennálló részesedés 
átadásra került az MNV Zrt. részére. 

 
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

 
A 2013. évi beszámolóban szereplő követelések összege 36,1 millió forint, amelyből 
28,5 millió forint a 2014. évben megtérülő lakáskölcsön törlesztések összege, 0,1 
millió forint a vevőkkel szemben kimutatott követelések állománya. Az egyéb 
követelés összege 7,5 millió forint, amely a 2013. IV. negyedévi lakáskölcsön 
törlesztéseket, a perköltségekből eredő követeléseket, az olimpiai járadék 
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visszafizetésével kapcsolatos követeléseket, illetve a munkavállalókkal szemben 
kimutatott követelés összegeit tartalmazza. 
 

A követelések összegéből 2,4 millió forint az előző évekből származik, míg a 
fennmaradó 33,7 millió forint tárgyévi követelés. 

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke 156,2 millió forint, amelyből 108,0 millió forint 
az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettségek összege. A 
szállítók felé nyilvántartott kötelezettség teljes egészében a 2013. évi előirányzat 
maradványt terhelő kötelezettség. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 48,2 millió 
forintot tettek ki, ebből 19,3 millió forint az ÁROP 1.1.9-2011 uniós projekt, valamint 
28,9 millió forint az ÁROP 1.1.18-2012 uniós projekt folyó évi támogatási program 
előlege miatti kötelezettség. 

 
A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 45,8 millió forint, amely előirányzat-
átcsoportosítási intézkedés alapján hosszú lejáratra kapott kölcsönhöz kapcsolódik. Az 
Igazgatás ebből az összegből az Európai Unió által utófinanszírozással megtérítendő 
hányadot előlegezte meg, illetve az el nem számolható tételeket finanszírozta. 

 
A letéti számlák pénzforgalma 

 
Az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett „Honthy Hanna-díj” Alapítvány számla letéti 
számlaként van kezelve. A „Honthy Hanna-díj” Alapítvány megnevezésű számlát 
2010. év során rögzítette az Igazgatás könyveiben a jogelőd Egészségügyi 
Minisztérium kapcsán. A számla 2013. év végi egyenlege 1,8 millió forint, a számlán 
1,8 millió forint tőkeösszeg kamatozik, a jóváírt kamatok összege 0,1 millió forint. 
A Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számla nyitó egyenlege 6,5 millió forint 
volt. 2013. év folyamán egy perhez kapcsolódóan a 6,5 millió forint kivezetésre került. 
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EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT 
 
  
ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
Az egészségügyi ágazat tevékenysége arra irányul, hogy a lakosság egészségi 
állapotának fejlesztését, megőrzését, a betegségek megelőzését, korai felismerését, 
gyógyítását, a betegek rehabilitációját egyenlő hozzáférésen alapulóan biztosítsa. A 
korszerű ellátásszervezés, a humánerőforrás fejlesztés, a technológiai és informatikai 
változások ágazati alkalmazása mind-mind új kihívások elé állítják a hazai 
egészségügyi rendszert, amelyre az ágazat integrált szolgáltatási és hatósági struktúra 
kialakításával és működtetésével ad választ. A komplex szolgáltatásnyújtás és az 
innovatív megoldások alkalmazásának megteremtése mellett a szervezeti rendszer 
stabilitásának és kiszámíthatóságának a megőrzése, fejlesztése az elsődleges cél. 
 
 
ELLÁTÓRENDSZER, FINANSZÍROZÁS 
 
Struktúra 
 
Az egészségügyi ellátórendszer tekintetében, valamint az egészségügyi igazgatási és 
fenntartói feladatok ellátásában jelentős változást eredményezett 2012. évben a 
korábbi megyei, fővárosi, majd pedig a városi önkormányzatok tulajdonában és 
fenntartásában levő kórházak állam általi átvételének megvalósítása. A 2013. évben 
ilyen nagy súlyú és volumenű átalakításra már nem került sor, ebben az évben már 
inkább az egészségügyi rendszer irányításának finomhangolására, az állami 
feladatátvétel tapasztalatainak áttekintésére helyeződött a hangsúly, valamint sor került 
a 2014-2020-as uniós tervezési ciklus egészségügyi prioritásainak kijelölésére, az 
ehhez szükséges intézkedések meghatározására.  
 
A kórházak állam általi átvételét követőn sor került a korábban gazdasági társasági 
formában működő kórházak költségvetési szervvé történő átalakítására. A fekvőbeteg-
szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi 
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési 
szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről 
szóló 2013. évi XXV. törvény által szabályozott folyamat eredményeként 2013. április 
1-jével 20 új költségvetési szerv vette át az állami tulajdonban lévő 28 gazdasági 
társaság feladatait. Az átalakítás során a gazdasági társaságok azon adósságait, 
adósságot keletkeztető ügyleteit [ideértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 41. § (4) bekezdése szerinti és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügyleteket], amelyek a feladattal 
együtt nem kerülhettek át az új költségvetési szervekhez, az állam 6.300,0 millió forint 
értékben kiegyenlítette és megszüntette. Ez az intézkedés hozzájárult ahhoz, hogy a 
finanszírozott fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók 95 százaléka tekintetében az 
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelettel létrehozott, az ellátásszervezésben és 
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intézményfenntartásban az állami feladatokat biztosító Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) 
gyakorolja a fenntartói jogokat, és látja el az intézmények vagyonkezelését. 
 
Kórházi körben 2013. évben folytatódott a 2012. évben megkezdett szervezeti 
integráció: 6 kórház integrációja valósult meg beolvadással, továbbá egy fekvőbeteg-
ellátást nem nyújtó intézmény (Központi Stomatológiai Intézet) olvadt be a 
Semmelweis Egyetembe, és sor került egy egészségügyi ellátást nem nyújtó intézet 
(Fog-és Szájbetegségek Országos Intézete) jogutód nélküli megszüntetésére is. 
 
2013 júniusában létrejött az Országos Pszichiátriai és Addiktológia Intézet (a 
továbbiakban: OPAI), amely pótolni hivatott a 2008. évben megszüntetett Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, azóta is hiányzó szakmai szerepét, szakmai 
feladatait.  
 
Ellátás fejlesztés, szervezés 
 
2013. május 27-én aláírásra került az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: 
OVSZ), valamint az Eurotransplant közötti együttműködési megállapodás, amely 
alapján 2013. július 1-jétől kezdődően Magyarország teljes jogú tagként 
csatlakozhatott az Eurotransplant szervezetéhez. A megállapodás keretein belül 
biztosított a jogszerű, biztonságos, szigorú, egységes szabályok között zajló, átlátható 
és nyomonkövethető nemzetközi szervcsere. A nagyobb populációból történő 
megfelelő donor kiválasztásával, az ennek alapján várható sikeres szervátültetéssel 
javul a betegek életminősége, túlélési esélye. 
 
Finanszírozás 
 
2013 novemberében részleges adósságrendezés történt 33.118,2 millió forint 
összegben, amely az intézményi kiadáselemzések, üzemgazdasági eredmények, az 
intézményi vállalások, a 2012. évi strukturális változások, az azzal összefüggő 
feladatváltozás, illetve egyéb szempontok figyelembevételével történt.  A szolgáltatók 
a konszolidációs támogatási összegeket kizárólag a 2013. október 31-éig lejárt, 
áruszállításból és szolgáltatásból származó szállítói tartozásuk csökkentésére 
fordíthatták és 2013. december 31-éig használhatták fel. 
 
Az intézményi adósságállomány tekintetében, míg a 2012. év utolsó negyedéve végén 
az összes kötelezettség állomány 114.847,7 millió forint volt, addig a 2013. év utolsó 
negyedéve végére ez az állomány 96.170,2 millió forintra csökkent. A lejárt 
kötelezettség állomány pedig 48.702,3 millió forintról 46.743,2 millió forintra 
csökkent egy év alatt.   
 
Ezen felül – a tárgyév utolsó hónapjában – a havi kifizetést követően és az 
átcsoportosítás után, az egyes szakfeladatokon még rendelkezésre álló előirányzat az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kifizetésre került. A tárgyévet 
terhelő kifizetési kötelezettségek összegzése eredményképpen a 2013. év végi 
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kasszamaradvány 3.206,1 millió forint volt.  
 
A maradvány allokálása az alábbiak szerint történt meg a 2013. év végi kiutalásoknál: 
 
� A maradvány összegéből 1.646,0 millió forint került kifizetésre a járóbeteg-

szakellátó szolgáltatóknak a degressziós szabályok 2013. január 1-jei szigorítása 
következtében elmaradt bevételei utólagos kompenzálására. 

 
� További 773,6 millió forint azon CT-MR szolgáltatást nyújtó egészségügyi 

szolgáltatók részére került kifizetésre, akik az ellátásokat onkológiai betegek részére 
nyújtották, és azt „C” kezdetű BNO-val jelentették. Az egyes szolgáltatók közötti 
felosztás alapjául a részükre a 2013. évben nyújtott teljesítményük után ténylegesen 
kifizetett díj és a degresszió nélkül számított finanszírozás közti különbözet 
szolgált.  

 
� A maradványból fennmaradó 786,5 millió forint kifizetése annak az 1300 beteg 

ellátásának előfinanszírozását szolgálta, akik legrégebben vártak csípő- és 
térdprotézis műtétre. 

 
A 2013. évben a szakellátásban ismételten lehetőség nyílt a szolgáltatók TVK-ájának 
kismértékű korrekciójára, amelynek keretében a speciális ellátotti kör részére ellátást 
nyújtó egészségügyi szolgáltatók járóbeteg-szakellátási TVK mennyisége közel 8%-
kal megemelésre került, a gondozóintézeti gondozás finanszírozásának fejlesztésére 
többlet teljesítményvolumen keret került biztosításra, a szakmaspecifikus őrzők, 
valamint az arc-, állcsont-szájsebészet szakmában ellátást nyújtó szolgáltatók számára 
fix összegű díjazás került bevezetésre. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 
teljesítményvolumen-keret (TVK) mennyiségének meghatározására alkalmazott 
„történeti” TVK-rendszer helyett, fokozatosan a „feladatarányos” TVK-rendszer kerül 
bevezetésre, amelynek első lépéseként az aktív fekvőbeteg-szakellátás TVK 
mennyisége területén, az elvégzendő feladatok figyelembevételével részleges 
korrekció történt. Továbbá az általános anesztéziában végzett fogászati ellátás 
kialakítására is többlet TVK került elkülönítésre. 
 
Magyarországon 2012 júliusában került bevezetésre az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár által működtetett Országos Intézményi Várólista Nyilvántartás. 2007 óta 
ugyan törvényi szintű szabályozások határozzák meg a várólisták vezetését, ám a 
várólista hosszára vonatkozó adatgyűjtés intézményi önbevalláson alapult. 2013 
júliusától a várólista nyilvántartás rendszer adatai havonta összefuttatásra kerültek a 
teljesítmény elszámolási rendszer adataival. A 2013. július havi teljesítmények 
elszámolásától kezdődően tehát havonta készült ellenőrzés a várólista adatok, és a 
kórházi teljesítményjelentések egyeztetésével. Az adattisztítás sikerességét mutatja, 
hogy míg 2012. évben a kórházi adatok szerint mintegy 68 000 beteg várakozott 
műtéti ellátásra, addig a várólista nyilvántartás 2013. év végi adatai alapján – az 
előjegyzett betegek nélkül – 50 541 beteg várakozott ellátásra. Ez több mint 25 
százalékos csökkenésnek felel meg. 
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A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók az intézmények állami tulajdonba 
vételével és a struktúraátalakítással kapcsolatosan felmerülő költségekre figyelemmel, 
egyszeri támogatást igényelhettek (szakmai tárgyi minimumfeltételek biztosítása, 
ingatlan felújítás, fejlesztés). A 2012. évben kifizetett, közel 6.000,0 millió forint 
összegű támogatás felhasználása a 2013. év során folyamatosan zajlott. 
 
Az egészségügyi dolgozók 2013. évi bérfejlesztéséhez kapcsolódóan – a 
szakellátásban dolgozók mellett – az alapellátásban dolgozó egészségügyi dolgozók 
jövedelmi helyzetének javítása, illetve bérfejlesztése céljából, az alapellátás 
finanszírozásának fejlesztésére is sor került 2013 novemberétől. Az alapellátás 
finanszírozásának fejlesztésére rendelkezésre álló forrás (6.140,0 millió forint) az 
egész 2013. évre került – részben visszamenőlegesen – felhasználásra. Az érintett 
ellátások: a háziorvosi ellátás, a háziorvosi ügyeleti ellátás, az iskolaorvosi ellátás, a 
védőnői ellátás, a fogászati és fogászati ügyeleti ellátás. 
 
2012 novemberétől egyes alapellátási csoportok (háziorvos, védőnő, fogászat, 
iskolaorvos) tekintetében megemelésre került a finanszírozás, amely többletszükséglet 
fedezetét a 2013. évi költségvetés is tartalmazta: 
 
� A háziorvosi praxisok esetében az úgynevezett „kártyapénz” emelkedett. Ezen 

díjazás 14%-kal történő emelésével egy praxis átlagosan havi 70,0-80,0 ezer forint 
többletbevételben részesült.  

 
� A védőnői ellátásban a gondozotti létszám alapján számított pontérték szerinti 

díjazás emelkedett 14%-kal, így egy védőnői szolgálat finanszírozása átlagosan 
havi 25,0 ezer forinttal emelkedett.  

 
� A fogászati ellátásban a fix összegű díjazás (alapdíj) emelkedett 14%-kal. Ennek 

eredményeként az alapellátást nyújtó fogászati szolgálatok díjazása havonta 
átlagosan közel 30,0 ezer forinttal emelkedett.  

 
� Az iskolaorvosi ellátás finanszírozása az ellátandók számának figyelembevételével 

történt. Ezen díjazás szintén 14%-kal került megemelésre. 
 
A fekvőbeteg-szakellátás területén 2013. január 1-jétől havi 0,3 millió forint fix 
összegű díjazás bevezetésére került sor az úgynevezett szakmaspecifikus őrzőket 
működtető egészségügyi szolgáltatók számára. A szabályozás eredményeként az 
ország 53 kórházában, összesen 123 egységben működött szakmaspecifikus őrző, 
vagyis intenzív osztályos ellátást nem igénylő, de az általános fekvőbeteg osztályi 
elhelyezésnél magasabb szintű, szorosabb megfigyelést igénylő tevékenység. Az 
érintett szolgáltatók ez évben összesen mintegy 440,0 millió forint összeghez jutottak 
ezen a területen. A szabályozás a szívgyógyászati (kardiológia), az ideggyógyászati 
(neurológia), a tüdőgyógyászati és az agyi katasztrófán átesett betegek (stroke) 
ellátását érinti.  
 

2878



 
 

Emellett az arc-, állcsont és szájsebészet szakmában az ellátást magas progresszivitási 
szinten végző szolgáltatók (14 szolgáltató kötött szerződést az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztárral) fix összegű díjazásban részesültek. 
 
A vastagbélszűrési program során kiszűrt betegek kezelését egy 132,0 millió forintos 
finanszírozási keret elkülönítése garantálta. 
 
A 2013. évben az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás díjai megemelésre 
kerültek, így az otthoni szakápolás vizitdíja 3200 forintról 3380 forintra, az otthoni 
hospice ellátás napidíja pedig 3840 forintról 4056 forintra emelkedett. 
 
A fogyatékkal élő személyek, valamint a speciális kezelést igénylő betegek fogászati 
ellátásának megoldása érdekében az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2012. év végén módosításra került. 2013. január 1-jétől, 
a Kr. 44/A. § értelmében az általános anesztéziában végzett fogászati ellátás 
szakmában működési engedéllyel rendelkező, az egészségügyi szakellátás 
társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. NM 
rendeletben (R.) meghatározott egészségügyi szolgáltató egynapos ellátás nyújtására 
jogosult.  
 
Ezen ellátás fejlesztésére 300,0 millió forint került elkülönítésre, amelyet csak az 
általános anesztéziában végzett fogászati ellátás fejlesztésére lehetett fordítani és 
elszámolni.  
 
Az ezen egynapos ellátás kódjára és finanszírozási paramétereire vonatkozó szabályok 
is elkészültek, amelyek az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 24/2013. (III. 29.) EMMI rendeletben jelentek meg.  
 
Egy új, az „Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás” elnevezésű kód 
kidolgozására került sor, amelyet hat centrumban végezhetnek – fekvőbeteg-
szakellátásban – egynapos ellátás keretében, a szükséges működési engedélyek 
kiadását és a finanszírozási szerződések megkötését követően: 

• Semmelweis Egyetem, Budapest; 
• Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ; 
• Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ; 
• Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum; 
• Heim Pál Gyermekkórház, Budapest; 
• Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest. 

 
A gyermek szívsebészeti HBCs-k karbantartására került sor 2013. évben, amely 
alapján az érintett HBCs-k súlyszámainak megemelésére is sor került. Ezen eljárások 
finanszírozásának megemelésével bővült ezen ellátások elérhetősége. 
 
A pénzbeli ellátások tekintetében, a vállalkozói adminisztrációs terhek csökkentésére 
irányuló, a munkavállaló alkalmazásához kapcsolódó rendszeres adatszolgáltatás 
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további jelentős egyszerűsítéseként 2013 júliusától az ellátások naptári napi 
összegének kiszámításhoz már nem volt szükség az előző munkáltatónál elért 
jövedelemre/jövedelmekre, így a Jövedelemigazolás(ok)ra sem, hiszen az ellátásra 
való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért pénzbeli 
egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet kellett figyelembe venni. A 
Jövedelemigazolás nyomtatvány végleges eltörlésére azért nem kerülhetett még sor, 
mert a 2014. május 11. előtt született gyermek után igényelt ellátások naptári napi 
összegét a „régi” és az „új” szabályok szerint is ki kellett számolni. Ezt a határidőt az 
Országgyűlés 2015. január 1-jéig kitolta. Ahhoz, hogy a terhességi gyermekágyi 
segély és a gyermekgondozási díj összegét – egy olyan igénylő esetében, aki 
jogviszonyt váltott – a „régi” szabályok szerint is meg lehessen állapítani, szükség volt 
a Jövedelemigazolásra. A módosítás eredményeképpen már nem kellett minden 
biztosítottnak kiállítani a Jövedelemigazolást a jogviszony megszűnésekor, csak 
annak, aki kéri. Azon biztosítottnak volt javasolt foglalkoztatójától kérnie 
munkaviszonya megszűnésekor a Jövedelemigazolás kiállítását, aki várhatóan a 
közeljövőben születendő gyermekére tekintettel ellátást fog igényelni. Bár egy 
átmeneti időre a Jövedelemigazolás még megmarad, vitathatatlan, hogy jelentősen 
csökkent az adminisztrációs teher azzal, hogy csak kérésre kell kiállítani. 
 
A szigorú számadású tömb térítésmentesen áll a munkáltatók rendelkezésére, amely 
nyomtatvány 2001. évben került bevezetésre. Erre az intézkedésre azért volt szükség, 
mert az esetek egy részénél egy korábbi munkáltatónál elért jövedelem alapján 
állapították meg a táppénzt. A munkáltatónak pedig egy máshol elért jövedelem 
alapján megállapított táppénz után kellett táppénz hozzájárulást fizetni. Ennek 
megfelelően a korábbi munkáltató által kiállított adatoknak validnak és 
visszakereshetőnek kellett lenni. A jogszabály-módosítás eredményeként csak egy 
szűk biztosítotti körnek kellett kiállítani az igazolást és nekik is csak az átmeneti 
időszakban. 
 
2012 első félévében országosan 17 000 tömb Jövedelemigazolás elnevezésű 
nyomtatványt (egy tömb 30 darab jövedelemigazolást tartalmaz) igényeltek a 
kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervei, míg 2013 
második félévére ez a szám 5 000 darabra csökkent. Ez azt jelentette, hogy a 
foglalkozatók, és az önfoglalkoztató vállalkozók lényegesen kevesebb 
jövedelemigazolást állítottak ki kézzel, mint korábban, azaz, az adminisztrációs terhek 
csökkenése vélhetően érezhetővé vált számukra. A munkáltatók jelentős 
adminisztrációs tehertől szabadultak meg. 
 
A gyermek jogainak, illetve a szülők igényeinek érvényesítése érdekében 
megteremtődött a jogszabályi alapja annak, hogy a szülő — gyermeke melletti — 
kórházi tartózkodásának idejére ellátásban részesüljön. 2013 júliusától a szülő 
gyermeke jogán táppénzben részesült, amennyiben a fekvőbeteg-gyógyintézetben, a 
kezelés ideje alatt, gyermeke mellett tartozódott. Méltányosságból is lehetett adni 
táppénzt a szülő részére, amennyiben 12 évnél idősebb, de 18 évnél fiatalabb beteg 
gyermekét otthon ápolta, vagy kórházi kezelése időtartamára, abban az esetben, ha a 
szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben. 
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A 2013. évtől a gyermekek után járó pótszabadság mindkét szülőt megilleti, így egy 
gyermek nevelése esetén 2-2 nap, két gyermek után 4-4 nap, három és több gyermek 
nevelése esetén 7 nap pótszabadságra volt jogosult mindkét szülő. A szülők – a 
szabadságon töltött időszakhoz hasonlóan – a pótszabadság ideje alatt is jogosultak 
voltak az egészségbiztosítási ellátások igénybevételére. 
 
 
FEJLESZTÉSEK 
 
Az egészségügyi ellátórendszer modernizációját, az újonnan létrejövő struktúra 
kialakítását, fejlesztését, illetve a lakosság egészségi állapotának javítását az Új 
Széchenyi Terv a 2007-2013. közötti időszakban összességében mintegy 453.000,0 
millió forinttal támogatja. 
 
1) A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 2. prioritás „Az 
egészségügyi infrastruktúra fejlesztése” célja, hogy hozzájáruljon egy, a jelenleginél 
sokkal inkább szolgáltatáselvű ellátórendszer kialakításához, amely az erőforrások 
koncentrálásával  emeli a szolgáltatások minőségének átlag-szintjét és 
költséghatékonyabb gyógyító-megelőző ellátásokat nyújt az igénybevevőknek. . 
Alapvető cél, hogy a hozzáférés egyenlőtlenségei mérséklődjenek, és a rendszer a 
szolgáltatások magasabb színvonala mellett – az állami kiadások hatékonyabb 
felhasználásával – hosszú távon is fenntartható maradjon. A prioritás keretében az 
ellátórendszer infrastruktúrájának hatékonyságát olyan fejlesztések javítják, amelyek 
egyidejűleg szolgálják a lakosság-közeli és kórházon kívüli ellátások fejlesztését, 
valamint a fekvőbeteg-szakellátásban a progresszív ellátás szerint megvalósítandó 
erőforrás koncentrációt. A struktúraváltással összefüggésben az aktív fekvőbeteg 
intézeti körben számos intézményi fúzióra, szervezeti összevonásra, valamint egyes 
intézmények esetében profilváltásra kerül sor, egységesen felépülő regionális rendszert 
alakítva ki. A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív 
centrumok informatikai és a sürgősségi centrumok (SO1), valamint a mentés, a 
regionális vérellátó központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex ellátásának, 
illetve az egészségpólusokban az egyetemek és a kiemelt csúcsintézmények 
fejlesztésére. A prioritási tengely keretében korszerű elektronikus kommunikációt 
biztosító intézményközi információrendszerek és telemedicinális rendszerek kerülnek 
kialakításra, amelyek a digitális technológián alapuló terápiás és diagnosztikai 
eszközök beszerzésével együtt, lehetővé teszik a progresszív betegellátási szinteken a 
szolgáltatások minőségének javulását, hatékony infokommunikációt, és az erőforrások 
koncentrációját. 
 
A 2007-2009 közötti időszakban meghirdetett 13 konstrukció keretében 95 db 
benyújtott pályázat vonatkozásában került megkötésre a kedvezményezettekkel a 
támogatási szerződés, az ily módon leszerződött összeg pedig mindösszesen 217.215,3 
millió forint volt. A 2013. évi záróadatok szerint a számlaalapú kifizetés 130.393,5 
millió forint volt, ami a teljes leszerződött összeg 60 %-a. A 2010-2013 közötti 
időszakban meghirdetett 8 konstrukció keretében, 55 db benyújtott pályázat 

2881



 
 

vonatkozásában került sor támogatási szerződés megkötésére a kedvezményezettekkel, 
az ily módon leszerződött összeg pedig mindösszesen 58.490,2 millió forint volt. A 
2013. év végi záróadatok szerint a számlaalapú kifizetés 3.377,5 millió forint volt, ami 
a teljes leszerződött összeg 5,8 %-a. 
 
2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) két kiemelt területen: az 
egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzéshez, a magyar lakosság 
egészségtudatosságának erősítésére, illetve az egészségügyi szerkezetátalakítást 
támogató humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztésre nyújt támogatást. A TÁMOP 6. 
prioritástengely „Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés” 
egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az egészségügyi 
ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a 
lakosság egészségi állapotának javításához járul hozzá, amelynek révén növekszik az 
egészségben eltöltött évek száma.  
A 2007-2009 közötti időszakban meghirdetett 17 konstrukció keretében, 406 db 
benyújtott pályázat vonatkozásában került sor a támogatási szerződés megkötésére a 
kedvezményezettekkel, az ily módon leszerződött összeg pedig mindösszesen 7.887,7 
millió forint volt. A 2013. év végi záróadatok szerint a számlaalapú kifizetés 6.791,6 
millió forint volt, ami a teljes leszerződött összeg 86,1 %-a. 
 
A 2010-2013 közötti időszakban meghirdetett 22 konstrukció keretében, 1 758 db 
benyújtott pályázat vonatkozásában került sor támogatási szerződés megkötésére a 
kedvezményezettekkel, az ily módon leszerződött összeg pedig mindösszesen 41.458,0 
millió forint volt. A 2013. év végi záróadatok szerint a számlaalapú kifizetés 10.329,0 
millió forint volt, ami a teljes leszerződött összeg 24,9 %-a. 
 
 
3) A Regionális Operatív Programok mindegyikében lehetőség nyílik a helyi és térségi 
közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A Regionális Operatív Programokban 
megfogalmazott prioritások célja a humán szolgáltatások minőségének és 
elérhetőségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben -, a 
helyi szinten biztosítandó egészségügyi alapellátás, és a térségi alapon szervezett 
járóbeteg-szakellátás, valamint az egészségügyi rehabilitáció infrastrukturális 
fejlesztése. 
 
A Regionális Operatív Programok keretei között meghirdetett pályázatok támogatják 
az alapellátás infrastrukturális fejlesztéseit, a háziorvosi rendelők korszerűsítését, 
egészségházak kialakítását és fejlesztését, ösztönözve az alapfokú egészségügyi 
ellátások fizikai integrációját. A Regionális Operatív Programok a járóbeteg-
szakellátás fejlesztését is jelentős pályázati forrásokkal támogatják. A Közép-
magyarországi Régióban a kiemelt ellátást nyújtó fekvőbeteg intézmények kiemelt 
projektek formájában támogatásban részesülhetnek, illetve a régió onkológiai 
ellátásának fejlesztésére további forrás használható fel. A Regionális Operatív 
Programok egészségügyi fejlesztéseket tartalmazó prioritásai lehetővé teszik a 
rehabilitációs ellátás fejlesztését, valamint a hosszú idejű ápolási ellátások fejlesztését 
is. 
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A 2007-2009 közötti időszakban meghirdetett 42 konstrukció keretében, 323 db 
benyújtott pályázat vonatkozásában került sor támogatási szerződés megkötésére a 
kedvezményezettekkel, az ily módon leszerződött összeg pedig mindösszesen 60.883,5 
millió forint. A 2013. év végi záróadatok szerint a számlaalapú kifizetés 6.791,6 millió 
forint volt, ami a teljes leszerződött összeg 11,2 %-a. 
 
A 2010-2013 közötti időszakban meghirdetett 16 konstrukció keretében, 199 db 
benyújtott pályázat vonatkozásában került sor támogatási szerződés megkötésére a 
kedvezményezettekkel, az ily módon leszerződött összeg pedig mindösszesen 33.567,2 
millió forint volt. A 2013. év végi záróadatok szerint a számlaalapú kifizetés 3.511,9 
millió forint volt, ami a teljes leszerződött összeg 10,5 %-a. 
 
4) A Környezet és Energia Program (KEOP) 7.4.0 konstrukciója keretében az 
egészségügyért felelős tárca irányítása alatt álló országos egészségügyi ellátó 
intézmények 11 db pályázat útján, mindösszesen 452,8 millió forint támogatással 
2013. április 31-i záró határidővel készíthették elő energetikai korszerűsítést célzó 
projektjeiket, majd ezt követően a 2013 januárjában 800,0 millió forintos 
keretösszeggel meghirdetett KEOP 5.6.0/B konstrukción pályázhattak az energetikai 
beruházásra. 
A 2013 februárjában megjelent KEOP 5.6.0 „Központi költségvetési szervek 
energiahatékonysági beruházásai”c. kiírás keretében további 20.000,0 millió forint 
támogatás szolgálta a központi költségvetési szervek épületenergetikai fejlesztéseit, 
amelyre 3 egészségügyi intézmény (Semmelweis Egyetem, Flór Ferenc Kórház, Heim 
Pál Kórház) mindösszesen 1.946,0 millió forint értékben nyújtott be pályázatot. 
 
5) Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) keretében – a 2011 
júliusában elkészült az egészségügyi ágazat informatikai fejlesztési koncepciója (e-
Health koncepció) alapján egységes szerkezetbe foglalt uniós forrásokból (TIOP, 
TÁMOP, ROP, KMOP, EKOP) megvalósítani tervezett e-Health projektek részeként - 
a 2013 márciusában 2.800,0 millió forint támogatást elnyert 2. 3.7 konstrukció 
fejlesztése, az ügyfélkapcsolati rendszer (CRM), valamint az alapvető nyilvántartások 
szolgáltatóképes alapnyilvántartássá való kialakítására, ill. az egészségügyi 
(intézményeken belüli és intézmények közötti) informatikai fejlesztésekhez alapvető 
fontosságú, központi és intézményi páciens-azonosítási rendszer, továbbá az e-Recept 
fejlesztés megvalósítására terjed ki. 
 
 
GYÓGYSZERPOLITIKA 
 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a 
továbbiakban: Gyftv.) módosításával megszüntetésre került a nagyobb – támogatott 
gyógyszerek forgalmazásából származó – árréstömeggel rendelkező közforgalmú 
gyógyszertárak szolidaritási díj fizetési kötelezettsége, amely jelentős alapját képezte    
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azon kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatásának, amelyek  az ellátandó 
lakosságszám, vagy a gyógyszertár földrajzi elhelyezkedése miatt hatékony és 
gazdaságos üzletmenet folytatása mellett is, nagyon nehezen tudják fenntartani 
működőképességüket. Ezzel párhuzamosan a 2013. évi költségvetési törvényben a 
„Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása” fejezeti kezelésű előirányzaton 
költségvetési támogatásként a 2012. évi 100,0 millió forint támogatási előirányzathoz 
képest, 700,0 millió forint támogatási előirányzat került jóváhagyásra. Ennek 
megfelelően kiszámíthatóbbá és stabilabbá vált ezen kisforgalmú gyógyszertárak 
támogatása, erősítve ezzel is a lakosság folyamatos gyógyszerellátásának biztonságát.   
 
A Gyftv. 2013. július 6-tól hatályos  83/A. § (7) bekezdése szerint a gyógyszertári 
tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott 
gyógyszerészeknek és az államnak. Az állami elővásárlási jogot a közforgalmú 
gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam 
tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. 
(IX. 5.) Korm. rendelet szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: 
OEP) gyakorolja.  
Az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozatra való tekintettel 2013. évben eredeti 
előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat került megnyitásra 
„Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása” elnevezéssel és 100,0 
millió forint támogatási összeggel. 
 
A Gyftv. 2011. január 1-től életbe lépett változásainak megfelelően közforgalmú 
gyógyszertárakban a személyi jogos, a gyógyszertárban munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban foglalkoztatott (bent dolgozó), továbbá a gyógyszertárat működtető 
gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerészek tulajdoni 
hányadának (illetve négy gyógyszertárig elszámolható módon a gyógyszerészi 
tulajdonhányadnak) meg kell, hogy haladja 2014. január 1-ig a 25%-ot, 2017. január 1-
ig az 50%-ot. A Kormány a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi 
tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel 
bevezette a Patika Hitelprogramot, amely alapján állami kamattámogatással 
kedvezményes (hozzávetőleg 3%-os) kamatozású hitelre jogosult az a gyógyszerész, 
aki tulajdonhányadot kíván szerezni, vagy tulajdonhányadát kívánja növelni a 
hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban. A Magyar 
Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB) által 
refinanszírozás keretében kihelyezett hitel bruttó (tehát a kölcsönszerződésben 
szereplő) kamata 6,7%, így 3,7%-os kamattámogatással kell biztosítani a 
gyógyszerészek részére a 3 %-os kamatszintet. A kamattámogatás igénylésére és 
kifizetésére vonatkozó részletes eljárási szabályok az EMMI, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium és az MFB között megkötött Kamattámogatási Szerződésben kerültek 
rögzítésre.  
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NÉPEGÉSZSÉGÜGY 
 
Évente hazánkban közel 33 000 ember hal meg rosszindulatú daganatos betegség 
következtében. Évente több mint 70 000 új beteget diagnosztizálnak. Az egy időben 
élő összes daganatos beteg száma mintegy 250 000 fő. A daganatos betegségek 
okozta halálozás csökkenésére – rövid és középtávon – a korai felismerés és a korai 
kezelés a legígéretesebb stratégia. 
 
A daganatos betegségek korai felismerésére a 2013. évben is folytatódtak a szervezett, 
célzott lakossági szűrővizsgálatok, amelyek hatásossága a célbetegségből származó 
halálozás csökkenésével mérhetően bizonyított:  

• 25-65 éves nők méhnyakszűrése citológiai vizsgálattal, 3 évente, 
• 45-65 éves nők emlőszűrése mammográfiával, 2 évente, 
• pilot jelleggel az 50-70 éves férfiak és nők vastagbél szűrése széklet vér 

kimutatással, 2 évente. 
 
A daganatos betegség okozta gazdasági és társadalmi teher csökkentéséhez jelentősen 
hozzájárulnak a daganatos betegeket segítő civil szervezetek, akik tevékenysége 
hiánypótló a rákbetegek, a hozzátartozóik és a lakosság körében, az 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabiIitációs 
tevékenység és a kutatás támogatás területein. 
 
Átlagosan a dohányzó férfiak legalább 16, a nők legalább 19 évvel rövidítik meg az 
életüket. A veszteség kétharmada a gazdasági szempontból legaktívabb életszakaszra, 
a 35 és 65 év közötti időszakra esik. A dohányzás következtében 2010. évben 20 470 
ember halt meg. A dohányzással kapcsolatos összes kiadás illetve bevétel egyenlege 
80.000,0 millió forint veszteség volt 2010. évben.1 Annak a valószínűsége, hogy egy 
dohányos szívinfarktusban meghaljon, két-háromszoros a nemdohányzók 
kockázatához képest, ezért fő cél a dohányzás visszaszorítása, amelynek irányai a 
rászokás megelőzése, valamint a leszokás támogatása. 
 
Az egészség megőrzése és védelme társadalmi felelősség, amelynek egyik alapfeltétele 
a fizikai aktivitás fokozása a lakosság körében. Az államnak kiemelt figyelmet kell 
fordítania a mozgás-gazdag életmód iránti társadalmi igény növelésére, 
kezdeményeznie és támogatnia kell az ezt segítő programokat, a szemléletformálást. A 
szabadidő sportolással való eltöltése motivál, szocializál, nevel, növeli a közösségi 
aktivitást és alternatívát jelent a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, vagy 
azok megszüntetése kapcsán is. 
 
Az Európai Unióban az állampolgároknak átlagosan 40%-a állítja, hogy rendszeresen, 
vagy viszonylagos rendszerességgel – legalább heti egy alkalommal – sportol, addig 
hazánkban ez az arány mindössze 23%.  
 

                                                 
1Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont: A dohányzás társadalmi terhei Magyarországon, 
2012 
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Mindezt figyelembe véve olyan népegészségügyi cselekvések indultak, amelyek a 
mozgás iránti elkötelezettséget hivatottak javítani, így fejlesztve az egészségi 
állapotot. 
 
Dohányzási szokások kérdőíves felmérése az ifjúság körében 
 
A Global Youth Tobacco Survey (GYTS) - Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés a 
13-15 éves fiatalok dohányzási szokásait vizsgálja, amely 2013. évben az Országos 
Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpont koordinálásában valósult meg. 
 
2011. szeptember 1-jétől került bevezetésre a népegészségügyi termékadóról szóló 
2011. évi CIII. törvény, amelynek  elsődleges célja a bizonyítottan egészségügyi 
kockázatot hordozó magas cukor-, só- és egyes koffein/metil-xantin tartalmú 
élelmiszerek megadóztatása, és ezáltal az egészséges táplálkozás elősegítése, az 
élelmiszeripar szereplőinek ösztönzése a kedvező(bb) összetételű termékek gyártására, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások, a népegészségügyi célú programok 
finanszírozásának javítása. A népegészségügyi termékadóból 2013. évben közel 
20.000,0 millió forint bevétel származott. 
 
Kihirdetésre került 2013 őszén az élelmiszerekben lévő transz-zsírsavak 
megengedhető legnagyobb mennyiségét, a transz-zsírsav tartalmú élelmiszerek 
forgalmazásának feltételeit és hatósági ellenőrzését szabályozó 71/2013. (XI. 20.) 
EMMI rendelet. A jogszabállyal becslések szerint Magyarországon évente kb. 6000 
ember életét lehet megmenteni, akiknek közel 30 %-a nyugdíj korhatár alatti (0-64 
éves korú). 
 
 
NEMZETKÖZI ÉS EURÓPAI ÜGYEK 
 
A Nemzetközi és Európai ügyek tekintetében az egészségügyi ágazat feladata a 
kormányzati szintű nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének, bonyolításának 
koordinálása, kapcsolattartás a partnerországok kormányzati szerveivel, az 
egészségügy területén működő kormányközi szervezetekkel.  A kormányközi 
nemzetközi szervezetek működéséhez – döntően az Egészségügyi Világszervezet 
(Word Health Organization, továbbiakban: WHO) – az ágazat az éves tagdíjfizetési 
kötelezettség teljesítésével járul hozzá. Az ily módon befizetett pénzeszközök 
felhasználását a szervezet irányító testületeinek (döntően a WHO Közgyűlése, illetve a 
WHO Európai Regionális Bizottságának ülése) munkájában történő részvétellel, 
illetve az egyes programokban a hazai intézmények és szakemberek minél szélesebb 
körű bekapcsolódásának ösztönzésével tudja befolyásolni. 
 
 
Az együttműködés főbb területei:  
− dohányzás elleni küzdelem: a Dohányzás ellenes Keretegyezmény végrehajtásában, 

valamint a dohányzás ellenes akciókban történő részvétel; 
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− környezet-egészségügy: Magyarország évek óta aktív szerepet játszik a WHO 
környezet-egészségügyi tevékenységében;  

− élelmiszerbiztonság: a WHO Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO) 
együttműködve a WHO kiterjedt tevékenységet folytat az élelmiszerbiztonság 
területén. Az Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat szakértői rendszeres és 
aktív résztvevői az élelmiszerbiztonsági programnak; 

− egészségfejlesztés: Magyarország szorosan együttműködik a WHO Regionális 
Irodájával a különböző egészségfejlesztési programok megvalósításában, e 
tevékenységek szorosan kapcsolódnak a hazai egészségfejlesztési programokhoz;               

− kémiai biztonság: Magyarország évek óta aktívan részt vesz a WHO vegyianyag 
programjaiban; 

− fertőző betegségek elleni küzdelem: járványügyi készültség és reagálás, a 
Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (IHR) alkalmazása. 

 
Európai szinten, a WHO Európai Regionális Irodával: 
− Környezet-egészségügy: Magyarország évek óta vezető szerepet játszik az 

Egészségügyi Világszervezet környezet-egészségügyi tevékenységében; 
− Egészségmegőrzés, betegségek megelőzése: Magyarország szorosan 

együttműködik a WHO Regionális Irodájával a különböző egészség megőrzési 
programok megvalósításában (kiemelten: mentális egészség; egészséges 
táplálkozás és elhízás elleni küzdelem; balesetek megelőzése; a különböző 
függőségek elleni küzdelem; gyermekek egészsége). E tevékenységek szorosan 
kapcsolódnak a hazai egészségfejlesztési programokhoz; 

− A Regionális Irodával aláírt megállapodás alapján a 2013. évi együttműködések 
prioritásai voltak: az egészségpolitika fejlesztése; az egészségügyi ellátórendszer 
reformja; gyermekek egészsége; a nem-fertőző betegségek megelőzése és az 
egészségmegőrzés; mentális egészség. 

 
A 2013. évben is erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy az egészségügyi 
terület nemzetközi együttműködési politikája közelítsen a nemzetközi fejlesztési 
együttműködési politika hazai célkitűzéseihez.   Nemzetközi szervezetek részére 2013. 
évben 224,4 millió forint került átutalásra tagdíjak, hozzájárulások címén.  
 
Az EU tagságunkból eredendően a tárca feladatait az átfogó kormányzati feladatokkal 
összhangban, illetve a különböző tárcákkal szoros együttműködésben látja el. A 
feladatok jellegét, mennyiségét, ütemezését az EU tagságunkból adódó feladatok 
ellátásának igénye határozta meg. A tárca koordinációjában 2013. évben is számos 
uniós jogszabály előkészítésénél folyamatában került sor a magyar álláspont 
képviseletére, kiemelten: az EU új, 2014-2020-ra szóló egészségügyi programja, az 
egészségügyi biztonság, a gyógyszerekre vonatkozó szabályozások, az orvostechnikai 
szabályozás felülvizsgálata, egyes élelmiszerbiztonsági, illetve munkaegészségügyi 
jogszabály tervezetek tekintetében. Az uniós jogalkotási folyamatokon túl, az 
egészségügy egyre több kérdésében kerül sor az egészségügyi biztonságot célzó, uniós 
szintű stratégiák alkotására az egészségmegőrzés és a betegségek megelőzése, 
valamint az ellátórendszerekkel kapcsolatos területeken. Nagy mennyiségű feladatot 
jelentett az EU döntéshozatali folyamataiban, az uniós szintű tevékenységekben 
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történő folyamatos részvétel, a Tanács és a Bizottság különböző munkacsoportjaiban, 
bizottságaiban, hálózataiban, projektjeiben a képviselők részvételének biztosítása, az 
uniós döntéshozatalban folyamatban lévő ügyekre vonatkozóan a magyar álláspontok 
kialakítása, képviselete. Mindez komoly koordinációs és szakmai feladatot rótt a 
tárcára és a hozzá tartozó intézményekre. 
 
Az EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő kötelezettségek 
teljesítésének megvalósítására rendelkezésre álló fejezeti pénzeszközök alapvetően azt 
a célt szolgálták, hogy finanszírozzák a tárca és az általa felügyelt egyes intézmények 
felkészülését, a személyi és technikai feltételek biztosítását, a feladatok ellátásához 
szükséges külföldi kiküldetéseket.  
A 2013. év kiemelkedő eseménye volt a 2013. szeptember 26. és 27-ke között tárcánk 
közreműködésével Budapesten megrendezett V4 egészségügyi miniszteri találkozó és 
a 2013. október 10-11-én szintén Budapesten tartott Közép-Európai Kezdeményezés 
magas szintű szakértői konferencia. 
A 2013. évben számos kezdeményezés történt a „Keleti nyitás” politikájához 
kapcsolódóan, amelynek keretében jelentős kapcsolatépítés vált indokolttá.  
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI HUMÁNERŐFORRÁS 
 
Az egészségügyi ágazati humánerőforrás-fejlesztés céljait és prioritásait elsődlegesen a 
Kormányprogram „3.8. Emberi erőforrás” pontja határozza meg. Ennek értelmében 
meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy  

– a magyar orvosok és ápolók pályaelhagyási folyamata megállítható legyen, 
– a külföldre távozó orvosaink és szakdolgozóink hazatérjenek, a külföldre 

készülők pedig hazánkban maradjanak,  
– az egészségügyi oktatást új alapokra lehessen helyezni, és biztosítani lehessen a 

szükséglethez igazodó képzést, 
– az orvosoknak és szakdolgozóknak méltó munkakörülmények és méltó bérezés 

legyen biztosítható. 
 
A Kormányprogramban meghatározott prioritásokat erősítik meg a Semmelweis 
Tervben foglaltak. A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi 
struktúraátalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges 
intézkedésekről szóló 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat 1.2. pontja rendelkezik 
arról, hogy az egészségügyi emberi erőforrásokkal kapcsolatos válsághelyzet 
megoldása érdekében, a kifejezetten az egészségügyi rendszer átalakításából származó 
hatékonyságjavulás eredményeként felszabaduló forrásokat az egészségügy 
hiányterületeire, különösképpen az egészségügyi dolgozók jövedelmének növelésére 
kell visszaforgatni. A Korm. határozat 1.11. pontja pedig elrendeli az egészségügyi 
dolgozók humánerőforrás helyzetének – különös tekintettel az egészségügyi dolgozók 
normatív, teljesítmény- és speciális elemeken alapuló jövedelmezésére, a 
munkakörülményekre, a képzési és az életkörülményekre – áttekintését.  
 
A fentiek alapján az egészségügyi ágazati humánerőforrás-politika elsődleges célja az 
egészségügyi humánerőforrás-helyzet felmérése, a humánerőforrás-krízis enyhítése, az 
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egészségügyi ágazat tekintetében fennálló nagyfokú migrációs hajlandóság 
csökkentése, az egészségügyi dolgozók itthon tartása, valamint a szükségletekhez 
igazodó, megfelelő számú és szakmai képzettségű egészségügyi humánerőforrás 
biztosítása.   
 
Az egészségügyi ágazatban a pályaelhagyást és a nagyfokú migrációs hajlandóságot 
elsősorban az egészségügyi dolgozók anyagi körülményei, a nemzetközi és ágazati 
összehasonlításban is alacsony bérek generálják. Ezen tendencia csökkentése 
érdekében az egészségügyi ágazati intézkedések 2013. évben is célzottan az 
egészségügyi dolgozók anyagi helyzetének javítását szolgálták. 
 
Egészségügyi ágazati bérfejlesztés 
 
A Kormányprogramban és a Semmelweis Tervben meghatározott irányvonalak 
mentén 2012. évben megkezdődött a közfinanszírozott egészségügyi ellátás keretében 
járó- és fekvőbeteg ellátásban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók bérfejlesztési 
folyamata, az alapellátás esetében pedig ugyancsak az egészségügyi dolgozók 
díjazásának növelése érdekében 14%-os finanszírozási díjemelés valósult meg. Az 
egészségügyi dolgozók jövedelmi helyzetének javítása érdekében 2012. évben 
megkezdett folyamat a 2013. évben tovább folytatódott.  A 2012. évben végrehajtott 
bérfejlesztés csaknem 27.000,0 millió forintos forrásigényére is figyelemmel, a 2013. 
évben az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében, további 29.780,0 millió forint 
bérfejlesztésre felhasználható költségvetési forrás állt rendelkezésre a 2013. 
egészségügyi ágazati bérfejlesztés folytatására, amely forrásból az alapellátás 
finanszírozás-emelésére elkülönített összeg 6.140,0 millió forint volt.  
 
a) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi 
dolgozók és egyes egészségügyben dolgozók béremelése  
 
Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi 
dolgozók további béremelésének szabályait az egyes egészségügyi és 
egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. 
törvénnyel módosított, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.), valamint az egyes 
egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályait a 
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. 
 
A jogszabályok elfogadásával 2013. január 1-jéig visszamenőlegesen kb. 95 000 
egészségügyi dolgozó részesült béremelésben, a visszamenőleges kifizetésre a 2013. 
szeptember havi illetménnyel került sor, illetve első alkalommal megemelt bér 
kifizetésére a 2013. október havi illetménnyel került sor, az alábbiak szerint: 
– Minden, az előző évi bérfejlesztésben részesült dolgozó 2013. évben legalább 

bruttó 10 ezer forint/fő/hó illetményemelésben részesült. Az egységes 
egészségügyi szakdolgozói illetménytábla A-E kategóriájában azok esetében, akik 
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minimálbér/garantált bérminimum emelést kaptak, a két emelés együtt adja ki a 10 
ezer forint összeget.  

– Azok a csoportok jelentősebb béremelésben részesültek, akik a 2012. évi béremelés 
kapcsán kevesebbet kaptak. A diplomás egészségügyi szakdolgozók béremelése 
kiegészült 41.435 forint/fő/hó értékre, az egyéb diplomásoknak megfelelően. Az 
intézményi gyógyszerészek béremelése kiegészült az orvosokénak megfelelő 
75.820 forintra. 

– A szakorvosok jelentősebb illetményemelésben részesültek, mint a 
szakorvosjelöltek. A szakorvosjelöltek, a szakvizsgával nem rendelkezők és azok a 
szakorvosok, akiknek a legmagasabb személyi alapbére (alapilletménye) és 
rendszeres illetménypótlékai összege meghaladja a 480.000 forintot, egységesen 
10.000 forint/fő/hó emelést kaptak, a 450.000 forint alatt kereső szakorvosok 
egységesen 40.000 forint/fő/hó emelésben részesültek, a szakorvosok esetében a 
két érték között az emelés mértéke sávosan változik. 

– Az egyéb diplomások kategóriába sorolt dolgozók szintén havi 10.000 forint/fő 
emelésben részesültek. 

 
Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi 
dolgozók, és egyes egészségügyben dolgozók béremelésének forrásigénye a 2013. 
évben összesen 4.960,3 millió forint volt (a 2012. évi béremelés 2013. évi 
költségvetési hatásával együtt). 
 
b) Az alapellátás finanszírozás-emelése az alapellátásban foglalkoztatottak díjazásának 
növelhetősége érdekében 
 
A 2012. évben végrehajtott finanszírozási díjemelés egyik hiányossága az volt, hogy a 
szabályozás – az alapellátás általános finanszírozási szabályaiból adódóan – nem 
jelentett tényleges garanciát arra nézve, hogy a megemelt finanszírozási összegből 
származó többletet a szolgáltatók a ténylegesen egészségügyi tevékenységet végző 
dolgozók díjazására fordítják. Ennek kiküszöbölése érdekében, az egyes egészségügyi 
dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az 
ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. 
(VII. 5.) Korm. rendelet – a védőnők vonatkozásában– bevezette azt a szabályt, hogy a 
védőnői szolgáltató a gondozotti létszám alapján járó pontérték szerinti díjazásának 
12%-át köteles a védőnő díjazásának megemelésére fordítani. Ez az összeg 
nagyságrendileg megegyezik azzal a növekménnyel, amelyre a védőnői szolgáltatók a 
2012. novemberi finanszírozási-díjemelés alapján jogosultságot szereztek. 
 
A 2013. évben – a fentiek alapján elkülönített 6.140,0 millió forintos forrásból – az 
alapellátás tekintetében újabb 5%-os finanszírozás-emelés valósult meg az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
362/2013. (X. 11.) Korm. rendelettel 2013 novemberében, 2013. január 1-jéig 
visszamenő hatállyal. 
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Rezidens Támogatási Program 
 
Az egészségügyben fennálló munkaerő-krízisre, az egészségügyi dolgozók, különösen 
a fiatal pályakezdő orvosok és gyógyszerészek nagyfokú migrációjára tekintettel, 
továbbá figyelemmel a szakorvos, szakgyógyszerész képzés magas költségére, a 
jelöltek pályakezdésének elősegítése és szakmai megbecsültségének erősítése, 
valamint a hazai egészségügyi ellátásban történő elhelyezkedése érdekében – az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával 
összefüggő feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1248/2011. 
(VII. 18.) Korm. határozat alapján –, a nagyszámú igényre is figyelemmel, 2013. 
évben ismételten meghirdetésre került a szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos, a 
szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, a csecsemő- és gyermekgyógyász 
jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, valamint új ösztöndíjként az oxyológia és 
sürgősségi orvostan szakorvos jelöltek Gábor Aurél Ösztöndíja. 
 
 Az Ösztöndíj Program lényege, hogy a szakorvos, illetve szakgyógyszerész jelöltnek 
vállalnia kell, hogy a szakképesítése megszerzése után legalább annyi ideig, ameddig 
részére az ösztöndíj folyósításra került, Magyarországon fog dolgozni, a 
társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, főállásban (vagy 
arányosan meghosszabbított részmunkaidőben), szakorvosi/szakgyógyszerészi 
tevékenységet fog végezni, illetve az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatással 
összefüggésben paraszolvenciát semmilyen formában nem fogad el. Ennek fejében 
havi nettó 100.000 forint ösztöndíjra jogosult a szakképzésből hátralévő idő alatt. 
 
A Méhes Károly Ösztöndíj és a Gábor Aurél Ösztöndíj esetében az ösztöndíj mértéke 
200.000 forint/hó, ennek fejében azonban a jelöltnek azt kell vállalnia, hogy előbbi 
esetén, a szakvizsga megszerzését követően az Országos Alapellátási Intézet által 
megjelölt betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben, utóbbi esetében a szakvizsga 
megszerzését követően az Országos Mentőszolgálat által megjelölt egészségügyi 
szolgáltatónál végez egészségügyi tevékenységet. Figyelemmel arra, hogy a végzést 
követően a szakorvos jelölt nem marad annál a szolgáltatónál, amelyiknél a képzés 
ideje alatt egészségügyi tevékenységet végzett, a szolgáltató a képzés ideje alatt a 
jelölt munkabérének (illetményének) megfizetéséhez állami támogatást igényelhet. 
 
A Rezidens Támogatási Program 2011. évi megindulásakor is nagy volt az érdeklődés, 
különösen a Markusovszky Lajos Ösztöndíj pályázat iránt. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján, a Markusovszky Lajos Ösztöndíj tekintetében csaknem minden 
évben, így 2013. évben is kb. 200 fős túljelentkezés volt tapasztalható. A 
Markusovszky Lajos Ösztöndíjra a 2013. évben összesen 772 fő szakorvosjelölt 
jelentkezett, akik közül 563 fő nyert el ösztöndíjat. A Gábor Aurél Ösztöndíjra 
jelentkező 20 főből, 16 fő nyert el ösztöndíjat. A Than Károly ösztöndíjra jelentkező 
21 fő szakgyógyszerész, és a Méhes Károly Ösztöndíjra jelentkező 1 fő csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakorvos jelölt pályázata is elfogadásra került. 
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A Rezidens Támogatási Programban jelenleg – a 2011-2012. évben meghirdetett 
pályázatokon nyertes szakorvos és szakgyógyszerész jelöltekkel együttesen – összesen 
kb. 1700 fő vesz részt, és részesül ösztöndíjban. Az ösztöndíjak az Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal működési költségvetésében rendelkezésre 
álló, a szakorvosi képzés finanszírozását szolgáló forrás terhére kerülnek biztosításra. 
Az éves kifizetés minden esetben a szakorvos jelölt, havi, utólag igazolt teljesítésétől 
függ, így a 2013. évben az ösztöndíjban részesülőknek, összesen 965,2 millió forint 
került kifizetésre. 
 
A Program jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 2011. évben sikerült 
visszafordítani a szakorvos képzésbe lépők számának alakulásában korábban tapasztalt 
negatív tendenciákat, valamint a fiatal orvosok körében a Program bevezetése óta a 
migrációs potenciál folyamatos csökkenést mutat, egyre kevesebb fiatal orvos kér 
külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt. 
 
Nyugellátás folyósításának szüneteltetésére tekintettel jövedelem-kiegészítés az 
egészségügyi ágazatban 
 
A Kormány az egészségpolitika egyes aktuális feladatairól szóló 1149/2013. (III. 22.) 
Korm. határozat, valamint a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről 
szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatnak az egészségügyi ágazatban való 
végrehajtásáról szóló 1150/2013. (III. 22.) Korm. határozat értelmében, döntött arról, 
hogy a nyugdíjazásra tekintettel megszüntetett jogviszonyú egészségügyi dolgozók 
státuszai a Korm. határozatban foglalt szabálytól eltérően, külön erre irányuló kérelem 
nélkül betölthetők, és a kettős ellátás tilalmával érintett egészségügyi dolgozók 
jövedelem-kiegészítésben részesíthetők. A jövedelem-kiegészítés mértékét a 
munkáltató határozza meg, de nettó összege nem lehet magasabb, mint a kieső ellátás 
összege. Akinek a továbbfoglalkoztatásáról a kormány döntött, automatikusan 
jogosulttá válik a jövedelem-kiegészítésre, aki a továbbfoglalkoztatási tilalommal nem 
érintett, azok esetében a jogosultságról a miniszter dönt. A munkáltató a kieső ellátási 
összeg adókkal és járulékokkal terhelt (kivéve nyugdíjjárulék) mértékének megfelelő 
támogatást igényelhet, amely csak azt adott dolgozó jövedelem-kiegészítésére 
fordítható.  A vonatkozó jogi szabályozást az Eütev, valamint a közszférában 
alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában 
történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 
tartalmazza. A jövedelem-kiegészítés biztosítására első alkalommal 2013. július 
végétől került sor, az erre a célra a 2013. évben (6 hónapra) rendelkezésre álló 
költségvetési forrás 6.400,0 millió forint, amelyből a munkáltatói igénylések alapján 
3.570,9 millió forint igénybe vételére került sor.  
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Migrációs adatok 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyamatosan figyelemmel kíséri az 
egészségügyi dolgozók rendelkezésre álló migrációs adatait. Az Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnál állítja ki a külföldi munkavállaláshoz 
szükséges hatósági bizonyítványt, amely adatból a migrációs hajlandóságra vonatkozó 
következtetések levonhatók. A hatósági bizonyítvány igénylése azonban nem jelenti 
azt, hogy az egészségügyi dolgozó ténylegesen el is hagyja az országot. A hatósági 
bizonyítványt kérők statisztikai létszámában benne vannak azok a magyar egyetemen 
végzett külföldi hallgatók is, akik az egyetem elvégzése után elhagyják az országot, 
visszamennek hazájukba. Egy egészségügyi dolgozó többször is kérhet hatósági 
bizonyítványt, ha tehát valaki minden évben próbálkozik, de nem szerződik le 
külföldön, akkor minden évben újra megjelenik a létszámban. Emellett az orvosok egy 
része magyarországi állását megtartva vállal külföldön is munkát (hétvégénként, vagy 
néhány hónap fizetés nélküli szabadsággal), ők ugyanúgy megjelennek a hatósági 
bizonyítvány nyilvántartásban, mint akik valóban elhagyják a hazai egészségügyi 
rendszert. Ebből adódóan a hatósági bizonyítványt kérők száma nem egyezik meg a 
külföldön ténylegesen munkát vállalók számával. A hatósági bizonyítványok 
tekintetében elmondható, hogy az orvosok esetében 2013. évben tovább csökkent a 
hatósági bizonyítványt kérők száma, viszont az ápolók esetében e szám tekintetében 
növekedés volt tapasztalható, de a növekedés mértéke jóval kisebb, mint a korábbi 
évben. Az orvosok esetében 2012. évben az összes hatósági bizonyítványt kérők 
száma 1108 fő volt, 2013. évben ez a szám 955 főre csökkent. Az első alkalommal 
hatósági bizonyítványt kérő orvosok számát tekintve 2013. évben mindössze 498 fő 
olyan személy volt, aki nem külföldi állampolgár, és először kérte a hatósági 
bizonyítvány kiállítását, ez az érték a 2012. évi 694 főhöz képest 28%-os csökkenést 
mutat, és a 2009. évi értékhez képest (585 fő) is alacsonyabb. Az ápolók esetében 
2013. évben 536 fő kérte a hatósági bizonyítvány kiállítását, amely kismértékű 
növekedés a 2012. évi adatok szerinti 518 főhöz képest.  Az összes egészségügyi 
szakdolgozót tekintve hasonló tendencia mondható el: 2012. évben 631fő, 2013. évben 
652 fő kért hatósági bizonyítvány. 
 
Szakorvos képzésbe belépők száma 
 
A szakorvos képzésbe belépők száma 2010. évben kirívóan alacsony volt. A korábbi 
években az általános orvos képzésben végzettek kb. 90%-a lépett be a szakképzésbe, 
míg 2010. évben mindössze a végzettek 62%-a, 421 fő. A 2011. évben megtett 
kormányzati intézkedések eredményeként 2011. évben ismét a végzettek kb. 90%-
ának megfelelő számú orvos lépett be az államilag támogatott szakorvosképzésbe, 
amely számarány 2012-2013. években is a 2011. évben meghatározottakkal 
nagyságrendileg egyező volt, 2013. évben összesen 641 fő. 
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Az egészségügyi szakmai ágazathoz tartozó intézmények 2013. évi 
tevékenységének bemutatása 

 

7. cím: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 
 
A cím az alábbi intézmény előirányzatait tartalmazza: 
 
Az intézmény neve: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 597760 
Az intézmény honlapjának címe: www.eekh.hu 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (továbbiakban: EEKH) az 
egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó közigazgatási, hatósági feladatok, 
továbbá a miniszter ágazati irányítási jogkörébe tartozó egyes közigazgatási feladatok 
ellátására hozta létre a 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet.  

Az EEKH központi hivatalként, országos illetékességű költségvetési szervként 
működik. 

Az EEKH vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban nem vett 
részt. 

Pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstár által vezetett számlákon (előirányzat-
felhasználási keret számla, európai uniós célelszámolási forintszámla) bonyolította, 
letéti számlával nem rendelkezett, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási kölcsönt 
nem nyújtott. 

A Hivatal az alábbi főbb – jogszabályban foglalt – feladatokat látta el 2013. 
évben: 

- az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági, ideértve a piacfelügyeleti és 
kijelölő hatósági feladatok ellátása, 

- a kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok legális (gyógyászati, 
illetve nem gyógyászati) célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek kiadása, 
valamint nyilvántartások vezetése, 

- a kábítószerekkel, pszichotróp és új pszichoaktív anyagokkal végzett export-
import tevékenységgel kapcsolatos adatok gyűjtése, statisztikai jelentések és 
becslések készítése a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv (INCB) részére, 
valamint ezek nyomon követése és koordinálása, 

- a kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok szállítmányozásával 
foglalkozó gazdálkodó szervezetek nyilvántartása, 

- egyes, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi tevékenység végzésére 
jogosító bizonyítványoknak és okleveleknek az elismerése, valamint a külföldi 
elismertetéshez szükséges hatósági bizonyítványok kiállítása,  
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- nem gazdasági célú letelepedés mellett végezni kívánt egészségügyi tevékenység 
bejelentésével kapcsolatos eljárás, valamint jó hírnév igazolás kiállítása, 

- a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítése, 
- az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alapnyilvántartásának és 

az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának vezetése,  
- a vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvétellel, a vizsgaelnöki névjegyzék 

elkészítésével, kiadásával és nyilvántartásával, valamint a szakmai 
vizsgabizottság elnökének megbízásával kapcsolatos feladatok ellátása, 

-  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos támogatás 
igénylési eljárások lebonyolítása, és a szakképzés költségvetési forrásának a 
kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, 

-  a Rezidens Támogatási Program keretében a 2013. évben meghirdetett ösztöndíj 
pályázatokkal (szakorvos jelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíja, 
szakgyógyszerész jelöltek Than Károly Ösztöndíja, csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakorvos jelöltek Méhes Károly Ösztöndíja, oxyológia és 
sürgősségi orvostan jelöltek Gábor Aurél ösztöndíja) kapcsolatos adminisztratív 
feladatok ellátása, valamint a megelőző években meghirdetett pályázatok alapján 
a támogatások biztosítása az ösztöndíjat elnyert személyek részére,az 
egészségügy területén működő szakértői tevékenységgel összefüggő hatósági 
feladatok ellátása, 

- az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer 
működtetése, valamint a TÁMOP 6.2.1. „Egészségügyi humánerőforrás 
monitoring” projekt megvalósítása, 

- másodfokú eljárás lefolytatása azokban az ügyekben, amelyekben első fokon az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal, az országos tisztifőorvos, vagy az országos 
tiszti-főgyógyszerész jár el, 

- az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által hozott hatósági döntések elleni 
fellebbezések elbírálása, mivel 2012. január 1-jétől az egészségbiztosítási 
szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján 
„az OEP által hozott hatósági döntés elleni fellebbezést az Egészségügyi 
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal bírálja el”. 2013. évben az EEKH-nál 
összesen 37 olyan ügyben indult másodfokú eljárás, amelyben az elsőfokú 
hatósági döntést az OEP hozta meg, 66 ügyben az OTH. Az OEP és az OTH 
ügyeiben lefolytatott másodfokú eljárásokról összességében elmondható, hogy a 
jogszabályváltozások következtében folyamatos növekedést mutat. Míg 2009. 
évben 5, 2010. évben 7, 2011. évben 73, addig 2012. évben már 104, 2013. évben 
103 másodfokú eljárást kezdett meg az EEKH, 

- a fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlat jogszabályokban meghatározott 
szabályai betartásának hatósági ellenőrzése gyógyászati segédeszközök esetén, 

- szakhatósági eljárás a gyógyászati segédeszközök ismertetésére vonatkozó, a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által 
lefolytatott eljárásokban, a tekintetben, hogy az eljárás tárgyát képező eszköz 
gyógyászati segédeszköznek minősül-e, illetve, hogy a gyógyászati segédeszköz 
ismertető dokumentáció tartalma a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban  
áll-e. 
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Az EEKH feladatai 2013. év során az alábbiakkal bővültek:  

- az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek továbbképzésének 
keretében, a szabadon választható elméleti továbbképzések pontértékének 
megállapítása,  

- a szakorvos-, szakgyógyszerész-, fogszakorvos képzés intézményi 
akkreditációjának végzése (közel 2000 szakképző hely került akkreditálásra). 

 

A feladatok sokrétűségéből és nagyságrendjéből adódóan az EEKH ügyiratforgalma 
rendkívül nagy, 2013. évben 65.913 ügyirattal foglalkoztak az EEKH munkatársai, 
amelyekből 56.832 ügy volt teljesen új, előzmény nélküli. 
 

Az előirányzatok alakulása 

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 4 575,1 5 456,5 5 456,5 5 963,8 3 593,1 78,5% 60,2% 

  ebből:  személyi juttatás 1 023,4 4 342,5 4 342,5 3 130,8 1 268,8 124,0% 40,5% 

Bevétel 338,6 252,0 252,0 1 550,3 1 589,7 469,5% 102,5% 

Támogatás 2 128,7 5 204,5 5 204,5 3 155,0 3 155,0 148,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 3 365,3 0,0 0,0 1 258,5 1 221,9 36,3% 97,1% 

Létszám (fő)  51 50   50 67 131,4% 134,0% 
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     millió forintban egy tizedessel          fő 

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

Létszám 
(engedél

yezett 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 
(eredeti) 5 456,5 252,0 5 204,5 4 342,5 50,0 

Módosítások jogcímenként           
Kormány hatáskörben -18,2 0,0 -18,2 -14,3 0,0 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
bérkompenzáció 1,7 0,0 1,7 1,4   
1995/2013. (XII. 29.) Korm. határozat az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez 
kapcsolódó állami támogatások átcsoportosítása  - 
HM -19,5 0,0 -19,5 -15,4   
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
Bérkompenzáció elszámolása -0,4 0,0 -0,4 -0,3   
Irányítószervi hatáskörben -1 996,3 35,0 -2 031,3 -1 311,1 0,0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján 0,0 0,0 0,0 0,0   
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 0,0 0,0 0,0 0,0   
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítás -1 996,3 35,0 -2 031,3 -1 311,1 
     - intézmények közötti átcsoportosítás -2 031,3 0,0 -2 031,3 -1 322,9   
     - többletbevétel engedélyezése 35,0 35,0 0,0 11,8   
Intézményi hatáskörben 2 521,8 2 521,8 0,0 113,7 0,0 
   2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 258,5 1 258,5 0,0 338,3   
   Többletbevétel 1 263,3 1 263,3 0,0 71,9   
   Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -296,5   

Előirányzat-módosítás összesen: 507,3 2 556,8 -2 049,5 -1 211,7 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 5 963,8 2 808,8 3 155,0 3 130,8 50,0 
 
Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az EEKH 2013. évi költségvetésének kiadási főösszege 5.456,5 millió forintban lett 
meghatározva, ami az évközi – 507,3 millió forint összegű – módosítások 
következtében 5.963,8 millió forintra változott. A kiadások teljesítése 3.593,1 millió 
forint volt a 2013. évben, amely 21,5 %-kal marad el az előző évi teljesítéstől 
(4.575,1millió forint), és amely a módosított előirányzat százalékában 39,8 %-os 
elmaradást mutat. Az előirányzat-módosítás összegéből 18,2 millió forint kormányzati 
hatáskörben, 1.996,3 millió forint irányítószervi hatáskörben történt csökkenésből, és 
2.521,8 millió forint intézményi hatáskörben történt előirányzat növelésből adódott. 
 
Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 1,3 millió forint a 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának 
finanszírozására került biztosításra. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások érdekében történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1995/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján az intézménytől 
19,5 millió forint összegű támogatási előirányzat került átcsoportosításra a 
Honvédelmi Minisztérium részére, amelyből 15,4 millió forint a személyi juttatások, 
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4,1 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatát érintette. 

Irányítószervi hatáskörben 1.996,3 millió forint összegű kiadási előirányzat-
módosítás történt 2013. évben. Az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-
módosítás döntően a rezidensi kiadások fedezetére szükséges keret egyetemek és az 
egészségügyi szolgáltatók részére történő átcsoportosításához, valamint a befolyt 
többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódik.  

Az irányítószerv által engedélyezett 35,0 millió forint intézményi működési 
többletbevételt az EEKH a működési nyilvántartás működtetésének biztosítása és az 
ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátása érdekében használta fel (pl.: 
megnövekedett postaköltségek fedezetére, működési nyilvántartási kiadásához 
szükséges 75.000 db plasztikkártya megrendelésére). 

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 
12.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a szakképzés (rezidensképzés) költségvetési 
forrásának kezelését, és az ezzel összefüggő adminisztrációs feladatokat az EEKH 
látja el. A 2013. évi költségvetés tervezése során a rezidensképzésre fordítandó 
keretnek az egészségügyi tevékenységet is ellátó egyetemek, valamint az egészségügyi 
szolgáltatók részére biztosítandó része az EEKH költségvetésébe került beépítésre. Az 
EEKH havonta, utólag, az egyetemek és kórházak által ténylegesen lejelentett létszám 
alapján gondoskodott a szükséges keret átadásáról. Mindezek miatt 2.031,3 millió 
forint került átcsoportosításra a rezidenseket foglalkoztató intézmények részére. 

Az intézményi hatáskörben történt 2.521,8 millió forint összegű előirányzat-emelés 
döntően az előző évi maradvány (1.258,5 millió forint) felhasználásához, az 
intézménynél futó EU-s program finanszírozására kapott többletbevétel (141,2 millió 
forint) és a fejezettől átvételre került 2012. évi rezidensi maradvány (1.122,1 millió 
forint) előirányzatosításához kapcsolódik. Az előirányzatosításra került 1.258,5 millió 
forint intézményi maradvány túlnyomó részét (1.148,3 millió forintot) a rezidens 
kiadások tették ki.  
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadások (1.268,8 millió forint) 24,0 %-kal 
magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva (245,4 millió forint), míg 
a módosított előirányzattól (3.130,8 millió forint) 59,5 %-kal maradtak el. Az intézet 
személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (4.342,5 millió forint) év 
közben összesen 1.211,7 millió forinttal csökkentésre került.  

A személyi előirányzat-csökkentés az alábbi tételekből tevődött össze: 
- Az 1995/2013. (XII. 29.) Korm. határozattal elrendelt, az egészségügyi 

felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás a 
Honvédelmi Minisztérium intézményei részére (15,4 millió forint); 

- Az 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a 2013. évi bérkompenzáció 
elszámolása (0,3 millió forint); 

- A rezidensképzés fedezetének átadása az egyetemek és a rezidenseket 
foglalkoztató egészségügyi szolgáltatók részére (1.322,9 millió forint); 
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- Személyi juttatások előirányzatából dologi kiadásokra történő előirányzat- 
átrendezés (296,5 millió forint). 

A kormányzati hatáskörben történt személyi előirányzat-növelés a 2013. évi 
bérkompenzáció fedezetére biztosított keret (1,4 millió forint), irányító szerv által 
engedélyezett többletbevétel (11,8 millió forint), valamint az intézmény 2012. évi 
maradványának (338,3 millió forint), EU-s programok miatt befolyt 
többletbevételének (71,9 millió forint) előirányzatosításához kapcsolódik. 
Az EEKH engedélyezett létszáma 50 fő volt 2013. évben. Ezen létszámon felül a 
TÁMOP HMR projekt megvalósítása idejére – a projekt költségvetése terhére – 
további 6 fő kormánytisztviselő foglalkoztatása került engedélyezésre. Munka 
törvénykönyv szerinti foglalkoztatásban a TÁMOP HMR projekt keretében 12 fő, a 
TIOP-KMOP Közhiteles projekt keretében 2 fő vett részt.  
Az éves átlagos statisztikai létszám 2013. évben 67 főben realizálódott, amelyből 64 fő 
teljes munkaidőben, 3 fő részmunkaidős foglalkoztatott.  
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 118,8 millió forintban került meghatározásra, 
ami az évközi módosításoknak köszönhetően 270,8 millió forintra nőtt. 

A dologi kiadás teljesítése 248,4 millió forint, amely a módosított előirányzat 91,7 %-
a. Az előző évhez viszonyítva az EEKH 68,6 millió forinttal többet fordított dologi 
kiadásai fedezetére. Ennek oka, hogy az uniós (TÁMOP, TIOP) projekthez kapcsolódó 
költségek döntő része is a dologi kiadások között került elszámolásra. 

Az EEKH a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékosság érvényesítése céljából 
folyamatosan vizsgálta a teljesítések alakulását. Rangsorolta a feladatokat annak 
érdekében, hogy a tervezett és pótlólagos dologi előirányzat a megfelelő helyre 
koncentrálódjék.  

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított 
összeg (75,2 millió forint), amely az összes dologi kiadás 30,3 %-a. E tételen belül 
első sorban közüzemi szolgáltatásokra, és egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási 
kiadásokra költött az intézmény.  

Kommunikációs szolgáltatásokra 34,5 millió forintot, készletbeszerzésre 15,7 millió 
forintot, szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetésekre 28,2 millió forintot 
fordított az EEKH. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 23,6 millió forint, amely az 
évközi módosítások miatt 1,8 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat az év 
végére 25,4 millió forintra változott. A beruházásra rendelkezésre álló előirányzatnak a 
81,1 %-a, 20,6 millió forint teljesült. Ebből 4,3 millió forintot immateriális javak, 0,9 
millió forintot ingatlanok, 11,1 millió forintot gépek, berendezések és felszerelések 
vásárlására költött az intézmény. Ennek keretében a HMR projekt terhére 7 db 
számítógép, 2 db notebook került beszerzése, valamint a Call-centerrel kapcsolatos 
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gépeket szerezték be. Ezen kiadásokhoz kapcsolódóan 4,3 millió forint ÁFA fizetési 
kötelezettsége keletkezett az EEKH-nak.  
 
A bevételek alakulása 
 
2013. évben az EEKH költségvetésének bevételi összege 252,0 millió forintban lett 
meghatározva. Ténylegesen 1.589,7 millió forint bevétel realizálódott, amely a 
módosított előirányzatot (1.550,3 millió forint) 2,5 %-kal haladta meg. A befolyt 
bevételből 293,0 millió forint közhatalmi bevétel, 2,0 millió forint intézményi 
működési bevétel, 1.183,1 millió forint működési célú támogatás államháztartáson 
belülről, 87,9 millió forint működési célú pénzeszköz átvétel, 23,7 millió forint 
felhalmozási célú támogatásértékű bevétel. 

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 252,0 millió forint, a módosított 
előirányzat 287,0 millió forint lett. Az 35,0 millió forint összegű, irányítószervi 
hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás a 2013. évben befolyt többletbevételek 
előirányzatosításához kapcsolódik. A keletkezett többlet a működési nyilvántartás 
területén az egészségügyi dolgozók 2013. évben lejárt nyilvántartásának megújítására 
befizetett igazgatási szolgáltatási díjakból, és diplomák elismertetésére fizetett 
igazgatási szolgáltatási díjbevételből ered, továbbá a kábítószerek szállítmányozásával 
kapcsolatban kiadott engedélyek következtében befolyt igazgatási szolgáltatási 
díjakból keletkezik. 

A befolyt, 1.183,1 millió forint összegű működési célú támogatást a fejezeti kezelésű 
előirányzatokból az EU-s programokra, és azok hazai társfinanszírozására valamint a 
rezidensképzés költségeinek fedezetére biztosították az EEKH részére. 
 
Előirányzat-maradvány 
 
A 2012. évi előirányzat-maradvány összege 1.258,5 millió forint, amelyből 1.221,9 
millió forint felhasználásra került 2013. évben, és amelynek nagy részét a rezidens 
kiadások tették ki.  

Az EEKH 2013. évi maradványa 2.410,1 millió forint, amelyből 2.402,2 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. A 7,9 millió forint szabad maradvány az irányítószerv 
által felhasználási engedélyezésre nem került többletbevételből adódik. A 2013. évben 
keletkezett maradvány összetétele a következő: 
- rezidens maradvány 2.318,3 millió forint áthúzódó kötelezettség; 
- HMR projekt maradványa 63,5 millió forint; 
- az EEKH saját maradványa 28,3 millió forint összegű bevételi többlet; 
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Vagyonértékű jogok állománya 2013. évben 7,2 millió forinttal nőtt, az 
értékcsökkenés 6,9 millió forint volt. A növekedés okai: Vírusirtó program beszerzése, 
valamint az önvalidáló program készítése, továbbá a HMR projekt keretében a Call-
centerhez kapcsolódó program beszerzése történt. 
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Ingatlanokkal kapcsolatos vagyonértékű jogok állománya 2013. évben 3,0 millió 
forinttal nőtt, az értékcsökkenés 0,5 millió forint volt.  
 

Tárgyi eszközök állománya 2013. évben 21,6 millió forinttal nőtt, amelynek oka a 
HMR projekt keretében történő 7 db számítógép, 2 db notebook, valamint a Call-
centerrel kapcsolatos gépek beszerzése. Az értékcsökkenés 23,3 millió forint. 
 

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

Résztvevő 
Intézmény 
megnevezése 

Projekt 
azonosítója 

Projekt tárgya Projekt 
időtartalma 

A teljes 
támogatás 
összege 

Önerő 
mértéke 

2013.évi 
felhasználás    
( millió Ft) 

Megjegyzés 

Egészségügyi 
Engedélyezési 
és 
Közigazgatási 
Hivatal 

TÁMOP 
6.2.1-11/1 

Egészségügyi 
Humánerőforrás 
Monitoring kiemelt 
projekt  

2012.07.01-
2014.08.31. 

teljes összeg 
500,0 millió, 
EEKH része 
395,6 millió  
forint  

0 forint 164,4 millió 
forint folyt be, 
elszámolásra és 
az EEKH 
2013.12.31. 
69,4 millió 
forint összeget 
előlegezett meg 
a projekt 
feladatainak 
ellátására, 
valamint 35,0 
millió forint 
előleg maradt. 

 

Egészségügyi 
Engedélyezési 
és 
Közigazgatási 
Hivatal 

TIOP-2.3.2-
12/1-2013-
0001 / 
KMOP-
4.3.3.A-12-
2013-0001 

Elektronikus 
közhiteles 
nyilvántartások és 
ágazati portál 
fejlesztése 

2013.07.01.-
2014.12.31 

EEKH része 
69,0 millió 
forint 

0 forint befolyt TIOP 
bevétel 
elszámolásra 
került 

3,5 millió 
forint 
összegben az  

EEKH 
2013.12.31. 
megelőlegezése 
TIOP 3,4 
millió forint, 
KMOP 2,9 
millió forint 

 

Egészségügyi 
Engedélyezési 
és 
Közigazgatási 
Hivatal 

ÁROP-
12.18/A-
2013A. 

 

EEKH 
Szervezetfejlesztési 
program 

2013.11.13-
2014.04. 30 

24,0 millió 
forint 

0 forint EEKH 
2013.12.31. 
megelőlegezése 
2,6 millió 
forint 

 

 

TÁMOP 6.2.1-11/1 „Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring” projekt 
 

A TÁMOP 6.2.1-11/1 Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring kiemelt projekt az 
EEKH, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet (GYEMSZI) konzorciumi együttműködésében, az Új Széchenyi Terv keretei 
között valósul meg. 
Az EEKH feladata és felelőssége a projekt szakmai megvalósítása, a GYEMSZI a 
projekt menedzsmentjét és pénzügyi irányítását biztosítja, valamint felel a 
szakdolgozók szabadon választható elméleti továbbképzési, valamint gyakorlati 
pontjainak nyilvántartására szolgáló rendszerek megvalósításáért (SZAFTEX II). 
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Projekt tárgya: Az ágazati humánerőforrás jellemzők, trendek nyomon követésének 
biztosítása, hozzájárulás a kormányzati és/vagy ágazati szintű döntés előkészítések 
megalapozásához és döntés támogatásához. 
A projekt megvalósításának időtartalma a 2012. július 01.-2014. augusztus 31. A 
projekt támogatási összege 500,0 millió forint, amelyből az EEKH-t érintő összeg: 
395,6 millió forint.  
2013.évben felhasznált és pénzügyileg elszámolt összeg: 
A kifizetési kérelmek befogását követően 2013. évben összesen 164,4 millió forint 
összeg folyt be, ebből 136,0 millió forint került kiadásként elszámolásra. 
 
TIOP 2.3.2. / KMOP 4.3.3/A. projekt A Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-
Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál 
fejlesztése  

  
Projekt tárgya: Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése 
A projekt 2013. július 01-től került elindításra, időtartalma 2013. július 01.-2014. 
december 31.  
Az EEKH-t érintő támogatás összege 69,0 millió forint. Az első kifizetési kérelem 
benyújtásra került 2013 decemberében, a benyújtás részletei: 
TIOP 2.3.2-ra, összesen 3,5 millió forint, amely 2013.december 31-ig megérkezett az 
EEKH TIOP elkülönített bankszámlájára. 
KMOP 4.3.3/A-ra, összesen 1,6 millió forint, amely összeg 2013. december 31-ig nem 
érkezett meg az EEKH KMOP elkülönített bankszámlájára. 
 
Az EEKH által megelőlegezett összeg 2013. december 31-én a TIOP részre 3,4 millió 
forint, a KMOP részre 2,9 millió forint. 
 
ÁROP-12.18/A-2013A. projekt Szervezetfejlesztési program államigazgatási 
szervek számára című  
 
Projekt tárgya: EEKH Szervezetfejlesztési program  
A projekt időtartalma 2013. november 13.-2014. április 30. 
A Hivatalt érintő támogatás összege 24,0 millió forint. 
 
Az EEKH 2013. évben 2,6 millió forint összeget előlegezett meg a projekt 
feladatainak ellátására, kifizetési kérelem benyújtása 2014. évben történik. 
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8. cím: Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó 
intézmények 
 
A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 
 
Az intézmény neve: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és 
Dokumentációs Központ  
Törzskönyvi azonosítója: 799843 
Az intézmény honlapjának címe: www.obdk.hu 
 
Az intézmény neve: Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet  
Törzskönyvi azonosítója: 329343 
Az intézmény honlapjának címe: www.eki.hu 

 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 

Az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (továbbiakban: EKI) az Állami 
Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM 
rendelet alapján a tartalékkal való gazdálkodás keretében fő tevékenységként a 
készletek beszerzését, szakszerű tárolását és karbantartását, minőségmegóvó cseréjét, a 
tárolására szolgáló raktárak fenntartását és működtetését, nyilvántartását és a 
gazdálkodást támogató informatikai rendszer működtetését, készletszintet meghaladó, 
illetve a normából kikerülő részének értékesítését, értékesíthetetlen eszközeinek, lejárt 
szavatossági idejű egészségügyi fogyóanyagainak selejtezését, valamint egészségügyi 
segélyszállítmányok összeállítását végzi. Ellátja a jogutód nélkül megszűnt 
egészségügyi intézmények (Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet, Országos 
Gyógyintézeti Központ, Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és 
Fejlődésneurológiai Intézet, Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet) vagyoni 
jogainak és kötelezettségeinek jogutódlásából eredő feladatokat, valamint 
adatfeldolgozói feladatokat is teljesít. 

Az EKI kezeli az Állami Egészségügyi Tartalékot, amely a következő célokat szolgálja:  

- a sürgősségi betegellátásban váratlanul bekövetkező hiányok azonnali kezelése,  
- egészségügyi válsághelyzet idejére szükség-gyógyintézeti kapacitások 

biztosítása, a meglévő kapacitások megerősítése, 
- biológiai, kémiai és radiológiai veszélyhelyzetek, civilizációs és természeti 

katasztrófák, terrorcselekmények felszámolásához szükséges egészségügyi 
eszközök és fogyóanyagok biztosítása, 

- azonnali nemzetközi segítségnyújtás, illetve hazai alkalmazás céljára orvosi 
segélycsapat felszerelés készletben tartása, valamint 

- a honvédelmi igények kielégítése megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli 
állapotban. 
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Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 
(továbbiakban: OBDK), mint központi hivatal 2012. november 1-én jött létre azzal a 
kiemelt céllal, hogy - a Semmelweis Tervben foglaltaknak megfelelően – jogvédelmi 
képviselői segítségével hatékonyan képviselje a betegek, az intézményi ellátottak és a 
gyermekek jogainak védelmét. A jogvédelmi képviselet ellátása során kiemelt 
hangsúlyt fektet az érintettek jogairól szóló és a szolgáltatások elérését elősegítő 
tájékoztatásra, a betegdokumentáció megismerésével összefüggő jog érvényesítésére, a 
panaszjog gyakorlásának segítésére, a rendszerhibák feltárására és megoldására. 
Eljárásaiban közvetít a szolgáltató és a kérelmező között annak érdekében, hogy a vitás 
kérdéseket a felek lehetőség szerint peren kívül rendezzék. 

Az OBDK folyamatosan nyomon követi az egészségügyi szolgáltatások 
hozzáférhetőségét, az ellátásszervezéssel, beutalási renddel, betegtájékoztatással 
kapcsolatos szabályok érvényesülését. Hatósági jogkörében az OBDK vezeti a 
betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselők nyilvántartását. Mindezek mellett az 
OBDK a határon átnyúló egészségügyi ellátás nemzeti kapcsolattartó pontja is.  

A megszűnt intézetek betegdokumentációival kapcsolatban az adatkezelési feladatok 
ellátására a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi 
dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat 
ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet az OBDK-t jelölte ki. 
Az OBDK az EKI kezelésébe átkerült egészségügyi dokumentációból betekintést 
engedélyez, adatot szolgáltat, másolatot ad ki. Ezen adatfeldolgozói feladatokat az EKI 
látja el, az OBDK-val 2013. február 13-án megkötött szerződés alapján. 

Az OBDK országos hatáskörű irodahálózatot működtet 7 regionális irodában, ahol a 
három terület integrált ügyfélszolgálata, központi ügyintézése történik. Ezen helyek 
információs pontként is szolgálnak a lakosság számára, emellett akadálymentes 
honlapot, ingyenesen hívható zöld számot, valamint elektronikus panaszládát is 
működtet az intézet.  

A három jogterületről az elmúlt évben több mint 25 ezer megkeresés érkezett az 
OBDK-hoz. 2013 októberében 65 fő – 25 fő betegjogi, 20 fő ellátottjogi, 20 fő 
gyermekjogi - jogvédelmi képviselő teljes munkaidőben látta el feladatait a lakosság 
és a három szakterület szolgáltatóinak teljes körű támogatása érdekében.  

Az OBDK 2013. október 25-től Nemzeti Kapcsolattartó Pontot (továbbiakban: NKP) 
működtet, amely az unió állampolgárait segíti a külföldi gyógykezelésükkel 
kapcsolatos tájékozódásukban. A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó 
betegjogi érvényesítésről szóló 2011/24/EU irányelvben rögzítetteknek megfelelően az 
NKP kétirányú honlapon biztosítja a lakosság széles körű tájékoztatását. A magyar 
állampolgárok a www.eubetegjog.hu, míg a külföldiek a www.patientsrights.hu 
internetes oldalon kapnak információt, többek között a határon átnyúló ellátások 
igénybevételével kapcsolatos jogokról, a szolgáltatások elérhetőségének feltételeiről, 
az engedélyezési eljárás menetéről, a szükséges dokumentumok listájáról, a költségek 
visszatérítéséről, a panasztételi és jogorvoslati lehetőségekről. Mindezeken felül az 
NKP ingyenesen hívható telefonos zöld számot, postai és elektronikus elérhetőséget, 
valamint minden kedden angol és német nyelven személyes konzultációt is biztosít az 
érdeklődőknek. Az ellátások igénybevételének elősegítése érdekében az NKP a 
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lakosság mellett az egészségügyi szakemberek, szolgáltatók számára is tájékoztatást 
nyújt, továbbá szorosan együttműködik a többi tagállamban létesített kapcsolattartó 
ponttal.  

Az országban elsőként a Miskolci Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) vette kezdetét 
új formában jogvédelmi felsőoktatási képzés, amellyel kapcsolatban az Egyetem és az 
OBDK között együttműködési megállapodás került megkötésre. Ennek 
eredményeképpen az Egyetem oktatási programjában a 2013/2014-es tanévtől az 
intézmény valamennyi hallgatója közül 30 fő „A gyermekek, a betegek és az ellátottak 
jogvédelmének elméleti és gyakorlati kérdései” című tárgyat is választhatja 
tanulmányai során. Az országban, ebben a formában először induló képzés a 
hatékonyabb jogvédői munka gyakorlásához kíván átfogó ismeretet adni a jogvédelem 
alapkérdéseiről, így többek között a jogsértések főbb típusairól, az azokkal szembeni 
fellépés lehetőségeiről, továbbá a jogvédelem hazai és nemzetközi szabályozásáról.  

2013. év végi jogszabály módosítás következtében az OBDK 2014. január 1-től 
hivatalból is eljárhat, ha tudomására jut olyan tény, vagy olyan intézkedés, illetve 
mulasztás, amely súlyos, vagy az ellátottak nagyobb csoportját érintő betegjogi 
jogsérelmet okozhat, illetve az egészségügyi szolgáltatások hozzáférésével, az 
ellátásszervezéssel, a beutalási renddel, vagy a betegtájékoztatással kapcsolatos. Az 
OBDK az EMMI felkérésére is indíthat vizsgálatot. 
 
Az EKI alaptevékenységében a 2013. évben változás nem történt, többletfeladatot az 
év folyamán nem végzett. 

Az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytatottak és gazdasági társaságban 
nem vettek részt a 2013. évben. 

Pénzforgalmukat kizárólag a Magyar Államkincstár által vezetett előirányzat-
felhasználási keretszámlán bonyolították, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási 
kölcsönt nem nyújtottak. 

Az intézmények letéti számlával nem rendelkeztek. 
 

Az előirányzatok alakulása 

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 1 080,9 1 236,8 1 236,8  2 304,4 1 504,1 139,2% 65,3% 

  ebből: személyi juttatás 288,3 445,7 445,7 846,1 514,6 178,5% 60,8% 

Bevétel 293,4 335,0 335,0 473,9 437,8 149,2% 92,4% 

Támogatás 767,4 901,8 901,8 1 121,8 1 121,8 146,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 193,2 0,0  0,0  708,7 335,3 173,6% 47,3% 

Létszám (fő)  80 144   144 141 176,3% 97,9% 
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     millió forintban egy tizedessel          fő 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásbó
l személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyez

ett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  1 236,8 335,0 901,8 445,7 144 
Módosítások jogcímenként 

Kormány hatáskörben 16,0 0,0 16,0 7,1 0,0 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat - 
bérkompenzáció 10,6 0,0 10,6 8,3   
3932/36/2013.  NGM levél - bérkompenzáció 
elszámolása -1,6 0,0 -1,6 -1,2   
1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat - 2013. 
évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtására 7,0 0,0 7,0 0,0   
Irányítószervi hatáskörben 204,0 0,0 204,0 83,6 0,0 
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: -403,4 0,0 -403,4 0,0   
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-
módosítás 607,4 0,0 607,4 83,6   
     - intézmények közötti átcsoportosítás 607,4 0,0 607,4 -2,4   
     - kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 86,0 0,0 
Intézményi hatáskörben 847,6 847,6 0,0 309,7 0,0 
   2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 708,7 708,7 0,0 306,2   
   Többletbevétel 138,9 138,9 0,0 71,4   
   Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -67,9   

Előirányzat-módosítás összesen: 1 067,6 847,6 220,0 400,4 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 2 304,4 1 182,6 1 121,8 846,1 144 
 
Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

A két intézmény 2013. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.236,8 millió 
forintban lett meghatározva, ami az évközi – 1.067,6 millió forint összegű – 
módosítások következtében 2.304,4 millió forintra változott. A kiadások teljesítése 
1.504,1 millió forint volt a 2013. évben, amely 39,2 %-kal haladja meg az előző évi 
teljesítést (1.080,9 millió forint), és amely a módosított előirányzat százalékában 34,7 
%-os elmaradást mutat. Az előirányzat-módosítások összegéből 16,0 millió forint 
kormányzati hatáskörben, 204,0 millió forint irányítószervi hatáskörben, 847,6 millió 
forint intézményi hatáskörben történt előirányzat növelésből adódott. 

Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 9,0 millió forint az 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának finanszírozására került biztosításra. 
Az 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján az EKI részére a 2013. évi 
honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására, az Állami Egészségügyi Tartalék 
korszerűsítésére 7,0 millió forint támogatás került biztosításra, amely teljes egészben a 
beruházási kiadások előirányzatát érintette. 

Felügyeleti hatáskörben 204,0 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás 
történt a 2013. évben, amelyből az intézet peres eljárásaiból eredő fizetési 
kötelezettségeinek fedezetére 210,0 millió forint került az EKI részére átadásra.  
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. § (4). bekezdése, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 10. §-a alapján az OBDK a pénzügyi, gazdasági feladatait az OTH gazdasági 
szervezetén keresztül látta el 2012. november 1. és 2013. április 30. közötti 
időszakban. A feladatellátás feltételeinek rögzítésére a Felek között együttműködési és 
munkamegosztási megállapodás került megkötésre. A gazdálkodási feladatok 2013. 
január 1. és 2013. április 30. közötti ellátásával kapcsolatban a felmerült kiadások 
fedezetére az OBDK költségvetése terhére 6,0 millió forint került átadásra az OTH 
részére. 

Az intézményi hatáskörben történt 847,6 millió forint összegű előirányzat-emelés az 
előző évi maradvány (708,7 millió forint) felhasználásához, valamint az OBDK-nál 
futó uniós program finanszírozásához átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó 
többletbevétel (138,9 millió forint) előirányzatosítása miatti módosítás. 
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadások (514,6 millió forint) összességében 
jelentős, 78,5 %-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva 
(288,3 millió forint), míg a módosított előirányzattól (846,1 millió forint) 39,2 %-kal 
maradtak el. Az intézetek személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata 
(445,7 millió forint) év közben összesen 400,4 millió forinttal megemelésre került.  

A személyi előirányzat-módosítások az alábbi tételekből tevődtek össze: 

- az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozattal bérkompenzáció fedezetére 
biztosított (8,3 millió forint) támogatás, amelyből 1,2 millió forint 
visszafizetésre került a cím 2 intézménye által, 

- az irányítószervi hatáskörben történt 83,6 millió forint összegű előirányzat-
módosítás, amelyből 2,4 millió forint összegű előirányzat-csökkentés az OBDK 
költségvetése terhére a pénzügyi feladatainak ellátásával kapcsolatban felmerült 
kiadások OTH részére történő megtérítéséhez, valamint 86,0 millió forint 
összegű, a személyi juttatások növelésére irányuló kiadási előirányzatok közötti 
átrendezéshez kapcsolódódik, 

- intézményi hatáskörben történt 309,7 millió forint összegű előirányzat-
módosítás, amelyből 71,4 millió forint az intézetekhez befolyt többletbevételek, 
306,2 millió forint a 2012. évi előirányzat-maradvány miatti növekedés. A 
dologi kiadások sorra történő előirányzat-átcsoportosítás 67,9 millió forinttal 
csökkentette a személyi juttatások előirányzatát. 

Az OBDK a 2013. évben a foglalkoztatás területén egységesítést hajtott végre. Az 
intézet munkatársainak jogviszonya 2013. július 1-től átalakításra került, amelynek 
eredményeképpen a korábbi megbízási-, vállalkozási-, és egyéb jogviszonyok az 
intézetnél megszüntetésre kerültek, és helyettük kormánytisztviselői, munkavállalói 
jogviszony került kialakításra a jogvédelmi területen és a központi hivatal működtetése 
tekintetében. Így a dologi kiadásként fizetett vállalkozási szerződések helyett, a 
kormánytisztviselői, illetve megbízási szerződéses jogviszony keretében személyi és 
járulék kiadások fizetésére került sor. Ennek végrehajthatósága érdekében szükséges 
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volt az intézmény személyi juttatások növelésére irányuló kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítás. Erre tekintettel a dologi kiadások előirányzata terhére a 
személyi juttatások előirányzata 86,0 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó előirányzata 23,0 millió forinttal megemelésre került.  

A rendszeres személyi juttatások 102,8 %-kal az előző évi érték felett teljesültek. A 
munkavégzéshez kapcsolódó juttatások a vizsgált időszakban 12,7 millió forinttal 
maradtak el a 2012. évi kifizetéshez képest. A foglalkoztatottak sajátos juttatásainak 
kiadása 40,9%-kal haladta meg az egy évvel korábban teljesített juttatásokat, azon 
belül is jubileumi jutalomra, végkielégítésre fordítottak többet az intézetek. A 
személyhez kapcsolódó költségtérítésre 43,5 millió forintot fordítottak az intézetek, 
amely 67,3 %-kal haladta meg a 2012. évben kifizetett költségtérítés értékét.  
 
A 8. cím intézményeinek engedélyezett létszáma 144 fő volt a 2013. évben. Az éves 
átlagos statisztikai létszám 2012. évben 80 főben, 2013. évben 141 főben realizálódott.  
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása  
 
A 8. címhez tartozó intézmények dologi kiadásainak eredeti költségvetési 
előirányzata 274,3 millió forintban került meghatározásra, amelybe az EKI 
tekintetében az egészségügyi tartalék fejlesztésére (20,0 millió forint), valamint a 
katasztrófa felkészülési feladatok (1,5 millió forint) fedezetére biztosított összegek is 
beépítésre kerültek. Az intézmények dologi kiadások sorára tervezett eredeti 
előirányzata év közben 368,3 millió forinttal megemelésre került, amely az alábbi 
egyszeri módosításokból adódott: 

- az EKI peres eljárásaiból eredő fizetési kötelezettségeinek fedezetére biztosított 
támogatás (összesen 210,0 millió forint); 

- Az intézmények saját hatáskörben végrehajtott - előző évi maradvány 
felhasználásához, 2013. évi dunai árvízi védekezéssel kapcsolatban felmerült 
kiadások megtérítéséhez, illetve egyéb többletbevételek előirányzatosításához, 
valamint kiemelt előirányzatok közötti átrendezéshez kapcsolódó - előirányzat-
módosításai (270,3 millió forint); 

- Az OBDK gazdálkodási feladatainak 2013. január 1. és 2013. április 30. 
közötti, OTH általi ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére 3,0 
millió forint került visszavételre az intézmény költségvetéséből; 

- Az OBDK dologi kiadásainak terhére 109,0 millió forint került átrendezésre a 
személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzat javára.  

Ténylegesen 2013. évben 436,6 millió forintot költöttek az intézetek dologi 
kiadásokra, amely a módosított előirányzattól (642,6 millió forint) 32,1 %-kal, az 
előző évi felhasználástól 7,4 %-kal maradt el.  

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra fordított 
összeg, amely az összes dologi kiadások 28,5%-át teszik ki. Ezen belül elsősorban 
közüzemi szolgáltatásokra, karbantartási és kisjavításokra, valamint egyéb 
üzemeltetési kiadásokra költöttek az intézmények a 2013. évben. Gázenergiára az év 
során nettó 30,1 millió forintot, villamos energiára 9,8 millió forintot, távhő-, és 
melegvíz kiadásra 1,3 millió forintot, víz- és csatornadíjakra 1,4 millió forintot, 
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karbantartási kiadásokra 14,2 millió forintot, egyéb üzemeltetési kiadásokra 36,6 
millió forintot (ebből az EKI 32,1 millió forintot, többek között gépkocsik 
fenntartására) fordítottak az intézetek. Karbantartási szolgáltatásokon belül 
hűtőkamrák, liftek, emelőgépek, ingatlanok, kazánok, riasztók kisjavítása, valamint az 
EKI-nél az Állami Egészségügyi Tartalék készleten lévő eszközök karbantartása 
valósult meg a 2013. évben. 

A kommunikációs szolgáltatásokra 12,1 millió forinttal többet költöttek az 
intézmények, mint a tavalyi évben. 

A szellemi tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra 54,8 millió forintot költött az 
OBDK, mert 2013. június 30-ig a jogvédelmi területen az intézet dolgozóinak 
túlnyomó része vállalkozási jogviszony keretében került foglalkoztatásra. Az EKI-nél 
e jogcímen nem történt kifizetés 2013. évben. 

Adók, díjak befizetésére 20,1 millió forintot fordítottak a cím intézményei, valamint a 
költségvetési törvény 10. § (7), és 34. § (7) bekezdés miatti befizetési 
kötelezettségeinek 12,8 millió forint összegben tettek eleget a 2013. évben. 

A kiküldetésekre, reprezentációra, reklámkiadásokra összesen 19,7 millió forintot 
fordítottak az intézetek a 2013. évben, amely 16,6 millió forinttal haladja meg az előző 
évben e jogcímen teljesített kiadásokat. A növekedést az okozza, hogy az OBDK – 
mint 2012. november 11.-én létrejött új intézmény – 2012. évben még nem teljesített e 
jogcímen kifizetéseket. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A felújítási kiadások eredeti előirányzata 38,1 millió forintban került meghatározásra, 
amely az évközi – az EKI 2012. évi maradványának előirányzatosításához kapcsolódó 
- intézményi hatáskörű módosítások következtében 57,7 millió forintra változott. A 
felújításokra rendelkezésre álló előirányzatnak 58,6 %-a, 33,8 millió forint teljesült. 
Ebből 26,6 millió forintot ingatlanok korszerűsítésére, 7,2 millió forintot a felújítások 
általános forgalmi adójának megfizetésére költött az EKI. Ennek keretében az 
intézmény három telephelyének tetőfelújítása (11,2 millió forint), illetve két másik 
telephelye fűtési rendszerének korszerűsítése (15,4 millió forint) valósult meg a 2013. 
évben. Az OBDK esetében felújítási munkák nem történtek a tavalyi évben. 
 

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 363,8 millió forintban került 
meghatározásra, amely az évközi előirányzat módosítások alapján 373,4 millió forintra 
emelkedett, ebből az 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján az EKI részére a 
2013. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására, az Állami Egészségügyi 
Tartalék korszerűsítésére 7,0 millió forint támogatás került biztosításra, amely teljes 
egészben a beruházási kiadások előirányzatát érintette. 

Az intézményi beruházásokra 238,2 millió forintot fordítottak a cím intézményei, 
amely a módosított előirányzattól 36,2 %-kal marad el. A beruházási kiadások 77,2 %-
át az állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásaira, 4,1%-át ingatlanhoz 
kapcsolódó beruházásokra, 4,4 %-át gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, 
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4,0 %-át immateriális javak vásárlására, 10,3 %-át a beruházások előzetesen 
felszámított általános forgalmi adójának megfizetésére fordították az intézetek.  

2013. évben az alábbi fontosabb beruházások valósultak meg az intézményeknél:  

- Állami készletek, tartalékok beszerzése az EKI-nél (183,9 millió forint); 

- Gépek, különböző berendezések vásárlása (5 db vonalkód leolvasó, 6 db 
fűnyíró, 4 db fűkasza, 1 db érintésvédelmi eurotest beszerzése az EKI-nél, 
személyi számítógépek, notebook, kombi szkenner, nyomtató, projektor, 
telefonok, bútorok beszerzése az OBDK-nál); 

- Vagyoni értékű jogokként elszámolt beszerzések, fejlesztések (iratkezelő 
rendszer, ügyviteli szoftver fejlesztése, építészeti szoftver beszerzése az EKI-
nél, Windows, Office szoftverlicence beszerzése az OBDK-nál); 

- Épületekben megvalósított beruházások (tűzjelző rendszer, vagyonvédelmi 
rendszer, klíma rendszer, fővízmérő, előtető kiépítése összesen 9,7 millió 
forint értékben, amely beruházások az EKI raktáraiban kerültek 
megvalósításra). 

 
Az OBDK-nál megvalósult beruházások az intézmény működésének beindításához 
szükséges központi irodai infrastruktúra azonnali kialakításához, valamint az intézet 
működési és kommunikációs feladatait kiszolgáló informatikai és kommunikációs 
háttér létrehozásához kapcsolódtak. Az OBDK tevékenységének jelentős része 
egyszerre 100-nál több utazó jogvédő munkája által valósul meg a teljes országot 
lefedő módon. A munkatársakkal való hatékony kommunikáció, illetve személyes 
ellenőrzésük megszervezésének infrastrukturális igénye miatt is szükséges volt az 
eszközök beszerzése. A beszerzésekhez az intézet az 1036/2012. (II. 21.) Korm. 
határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól a mentesítést megkapta. 

 
A bevételek alakulása 
 
2013. évben az EKI költségvetésének bevételi főösszege 335,0 millió forintban lett 
meghatározva. Az OBDK költségvetése eredeti bevételi előirányzatot nem 
tartalmazott. Ténylegesen 437,8 millió forint bevétel realizálódott, amely 49,2 %-kal 
haladta meg az előző évi teljesítést, a módosított előirányzattól (473,9 millió forint) 
azonban 7,6 %-kal maradt el. A befolyt bevételből 94,9 millió forint intézményi 
működési bevétel, 204,1 millió forint felhalmozási bevétel, 138,5 millió forint 
támogatásértékű működési bevétel, 0,3 millió forint működési célú pénzeszköz átvétel. 

Az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 122,3 millió forint volt, 
amely a 2013. év folyamán nem került módosításra. Az EKI-hez ténylegesen befolyt 
működési bevétel 27,4 millió forinttal az év eleji tervezett bevétel alatt realizálódott, 
amely a kórházaknak bérbe adott eszközök csökkenéséből alakult ki. 

Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (212,7 millió forint) év közben szintén 
nem került módosításra. A tényleges, 204,1 millió forint összegű teljesülés 8,6 millió 
forint lemaradást mutat a tervezetthez képest, mivel az Állami Egészségügyi Tartalék 
norma feletti készleteinek értékesítése jelentősen elmaradt a tervezetthez képest. 
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Ennek magyarázata, hogy a készletek egy része piacképtelen (pl.: 20-30 éves 
élettartam, kórházi rendszerben már nem használt típus). Az éves teljesülésből jelentős 
volt a minőségmegóvó cserékből származó összeg, amely 172,6 millió forintot tett ki. 

A befolyt 138,5 millió forint összegű működési célú támogatásértékű bevételből 
90,4 millió forintot fejezeti kezelésű előirányzatok terhére EU-s programokra, 45,2 
millió forintot az EKI a 2012. évi maradványából biztosítottak az OBDK részére. Az 
EKI részére a 2013. évi dunai árvízi védekezéssel kapcsolatban felmerült kiadások 
megtérítéséhez 2,9 millió forintot biztosított a Belügyminisztérium. Működési célú 
pénzeszköz átvételként 0,3 millió forint érkezett háztartásoktól az EKI-hez. 

 
Előirányzat-maradvány 
 
Az intézetek 2012. évi jóváhagyott előirányzat-maradványának összege 708,7 millió 
forint, amelyből az EKI-nél megképződött maradvány 690,7 millió forintot, az OBDK 
maradványa 18,0 millió forintot tett ki. Az EKI meghiúsult kötelezettségvállalásainak 
maradványából 50,7 millió forint az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján 
visszahagyásra került az intézetnél, amelyet dologi kiadásokra, (például orvostechnikai 
eszközök hatósági felülvizsgálatára, raktárak őrzés-védelmére, raktárak 
karbantartására, tartalékkészlet művi tárolási és minőségi megóvó csere kiadására) 
használhatott fel. Az intézmények jóváhagyott maradványból 335,3 millió forint került 
felhasználásra 2013. évben. 

A 8. cím intézményeinek 2013. évi maradványa 764,2 millió forint lett, amely teljes 
egészben kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt 
maradványból 706,7 millió forint az EKI-nél, 57,5 millió forint az OBDK-nál 
(működési kiadások maradványa 37,3 millió forint, felhalmozási kiadások maradványa 
20,2 millió forint) keletkezett meg, amely maradványok az intézetek által 2014. június 
30-ig felhasználásra kerülnek. 

Az EKI-nél keletkezett maradványból 435,3 millió forint a megszűnt intézetekkel 
kapcsolatos kiadások fedezetére (a járadékosoknak fizetendő tételekre, folyamatban 
lévő perek lezárulása után fizetendő tőke és kamat összegekre), 186,2 millió forint az 
Állami Egészségügyi Tartalék készletek pótlásával, fejlesztésével kapcsolatos 
beszerzésekre, 33,3 millió forint áthúzódó szállítói számlák teljesítésére, 51,9 millió 
forint megrendelések, szerződések teljesítésére kerül felhasználásra.  
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 

A 8. cím alá tartozó intézetek eszközeinek és forrásainak főösszege 2,4 %-kal maradt 
el a 2012. évitől, így a 2013. évi záró állomány értéke 6.118,3 millió forint lett. 

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 163,1 millió forinttal nőtt a 
2012. évhez viszonyítva. Ez leginkább az állami készletek, tartalékok növekedésének 
az eredménye, amely 202,3 millió forinttal haladta meg a 2012. évi értéket. A 
beruházások, felújítások értéke 49,4 %-kal, a gépek, berendezések és felszerelések 
értéke 19,0 %-kal haladta meg az előző évi értéket. Ezzel szemben az üzemeltetésre, 
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kezelésre átadott eszközök 42,2 millió forinttal csökkentek az év eleji állományhoz 
képest.  

A forgóeszközök értéke 26,3%-kal esett vissza a 2012. évi értékhez viszonyítva, 
amelyhez a pénzeszközök záró állományának 67,1 millió forint összegű csökkenése, 
valamint a készletek állományának 251,9 millió forint mértékű csökkenése jelentős 
mértékben hozzájárult. 

A forrás oldalon a szállítók év végi állománya 19,1 millió forintról 34,2 millió forintra 
– mintegy 79,1 %-kal – emelkedett, valamint a költségvetési tartalékok is 55,5 millió 
forinttal haladták meg az előző évi tartalékokat.  

Az intézetek követelés állománya 227,1 millió forinttal csökkent az előző évhez 
képest, 2013. december 31-én fennálló követelésállományuk 7,2 millió forint volt.  

A kötelezettségek állománya 185,7 millió forintról 180,0 millió forintra csökkent. A 
kötelezettségeken belül valamennyi rövid lejáratú kötelezettség. 

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 6.222,3 millió forintról 6.427,2 
millió forintra növekedett az év során. Az immateriális javak bruttó értéke 10,1 millió 
forinttal, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 21,6 millió forinttal, a 
gépek, berendezések 10,2 millió forinttal, az állami készletek, tartalékok bruttó értéke 
202,3 millió forinttal haladta meg a nyitó bruttó értéket.  

Az állományváltozás növekedését az intézményeknél a 2013. év során megvalósult 
beruházások, felújítások, valamint állami készletek, tartalékok beszerzései okozták. 
Ingatlanok felújítására 26,6 millió forintot fordított az EKI a 2013. évben, amelynek 
keretében az intézmény telephelyeinek tetőfelújítása, illetve fűtési rendszerének 
korszerűsítése valósult meg. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 2013. 
évben 10,6 millió forintot fordítottak az intézmények, amelyből többek között 
vonalkód leolvasók, fűnyírók, személyi számítógépek, nyomtatók, projektorok, 
telefonok, bútorok beszerzése történt meg a 2013. évben. Állami készletek, tartalékok 
beszerzésére 183,9 millió forintot költött az EKI. 

Elavult, nem használható készletek, tartalékok selejtezésére 1,9 millió forint értékben, 
gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére 0,8 millió forint értékben került sor a 
2013. évben.  

A tárgyévi értékcsökkenés 1.207,4 millió forint volt. A befektetett eszközök nettó 
értéke 158,1 millió forinttal nőtt az év eleji nettó állományértékhez viszonyítva.  
 
 
A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

Az OBDK-nál egy Európai Uniós forrásból megvalósuló program fut, a TÁMOP 
5.5.7-08/1-2008-0001 „betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és 
civil jogvédő munka fejlesztése” projekt.  

A projekt célja a betegek és szociális szolgáltatásokat igénybe vevő kliensek, valamint 
a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek jogvédelme, az ellátáshoz 
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való hozzájutásuk egyenlő esélyének biztosítása, jogaik érvényesülésének elősegítése, 
emberi méltóságuk tiszteletben tartatása, kiemelt figyelemmel a fokozottan sérülékeny 
társadalmi csoportokra. A program keretében a regionális irodák fejlesztésével 
lehetőség nyílik a régióban működő, de eddig szakterületenként elkülönült jogvédők 
folyamatos együttműködésére, szakmai teamek kialakítására, külső szakértők 
bevonására a bonyolult problémák megoldásához, valamint szakmai workshopok 
szervezésére a szolgáltatásokban dolgozók és a civil szervezetek munkatársai részére 
egyaránt.  

A projekt megvalósítása 2009. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakot 
érinti, a támogatás összege 915,0 millió forint, amelyből felhasználásra került – a 
projekt jogelődeinek felhasználását is figyelembe véve - 573,2 millió forint.  
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10. cím: Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 

10.1. alcím: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet 
 
Az alcímhez egy intézmény, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (továbbiakban: GYEMSZI) tarozik.  
törzskönyvi azonosító száma: 324689, 
honlapjának címe: www.gyemszi.hu 
 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 
A GYEMSZI középirányítói jogosítványokkal felhatalmazott központi költségvetési 
szerv. Feladatkörében eljárva működési köre országos. 
A róla szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb feladatain 
túlmenően: 
− végzi az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai 

irányítását, illetve dokumentálását,  
− koordinálja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeletet,  
− az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, az 

orvostechnika és technológia üzemeltetésével kapcsolatosan szakértői 
tevékenységet és szakmai támogatást nyújt, 

− ellátja a gyógyszerészeti hatósági, szakhatósági és ellenőrzési tevékenységeket, 
− ellátja az egészségpolitika kialakításához és döntés-előkészítéséhez, valamint a 

támogatási forrásokból megvalósuló fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos 
feladatokat, 

− kidolgozza, előkészíti és felülvizsgálja az egészségügyi szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeit,  

− az egészségügyi szakképzésekkel és vizsgáztatással összefüggésben szervezési, 
módszertani szakirányítási és szakmai pedagógiai feladatokat lát el, 

− ellátja az egészségügyi ágazati informatikai tevékenységet, elkészíti és 
folyamatosan karbantartja az ágazati informatikai stratégiát, 

− az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, 
elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat lát el, 

− menedzseli az egészségügyi ágazatot érintő európai uniós kiemelt projekteket, 
− működteti a 33/2013. (V. 10.) EMMI rendeletben meghatározott szakfőorvosi és 

szakterületi vezetői rendszert, 
− gyakorolja a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati 

intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, a települési önkormányzatok 
fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény  alapján az állam 
fenntartásába, illetve tulajdonába került egészségügyi intézmények, továbbá az 
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országos gyógyintézetek felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó 
költségvetési szervek tekintetében a középirányítói jogokat, a gazdasági társaságok 
tekintetében a tagsági jogokat, valamint az alapítványok esetében az alapítói 
jogokat. 

 
A fenti kötelezettségeken túlmenően a GYEMSZI felelős az egészségügyi 
ellátórendszer működtetésével összefüggő jogszabályi feltételek gyakorlati 
megvalósításáért. Ennek keretében a Térségi Igazgatóságok (TIG) működtetésért, 
térségi együttműködési modell kidolgozásáért, progresszivitási szintek definiálásáért, a 
progresszivitási szinteknek megfelelően a kapacitások és területi ellátási 
kötelezettségek meghatározásáért, betegút-szervezési modell kidolgozásáért, 
érdekeltségi rendszer kialakításáért, közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók 
finanszírozási rendszerének fejlesztésére, átalakítására vonatkozó koncepció 
készítéséért. 
 

2013. április 1-jével a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz 
kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, 
valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvényben meghatározottak értelmében, 
újabb 20 db költségvetési szerv került a GYEMSZI középirányítása alá. 

2013. július 16-tól további három – nem a fenti törvény hatálya alá tartozó gazdasági 
társasági formában működő – egészségügyi szolgáltató alakult át költségvetési 
szervvé, így 2013. év végére az intézményhálózat átalakításának következtében 
összesen 100 db központi költségvetési szerv tartozott a GYEMSZI középirányítása 
alá. 
 
 
Az előirányzatok alakulása 
 

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 23 208,4 12 559,4 12 559,4 34 422,1 28 823,8 124,2% 83,7% 
ebből:  személyi juttatás 3 307,7 4 466,5 4 466,5 6 089,0 4 356,2 131,7% 71,5% 
Bevétel 22 183,9 8 314,9 8 314,9 23 083,9 22 537,4 101,6% 97,6% 
Támogatás 1 856,3 4 244,5 4 244,5 7 444,7 7 444,7 401,1% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 3 061,6 0,0 0,0 3 893,5 3 893,5 127,2% 100,0% 
Létszám (fő)  634 694   693 634 100,0% 91,4% 
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       millió forintban egy tizedessel       fő 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  
(engedélyez

ett) 
2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat (eredeti) 12 559,4 8 314,9 4 244,5 4 466,5 694 

Módosítások jogcímenként           
Kormányzati hatáskörben 3 213,6 0,0 3 213,6 22,1 0 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
bérkompenzáció 

12,3 0,0 12,3 9,7   

8969/19/2013 NGM levél 
Prémiumévek program I. negyedév 

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

16672/18/2013 NGM levél 
Prémiumévek program II. negyedév 

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

22872/15/2013 NGM levél 
Prémiumévek program III. negyedév 

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

27462/16/2013 NGM levél 
Prémiumévek program IV. negyedév 

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

1862/2013.(XI. 19.) Korm. határozat 
alapján támogatás átadása a 20/22/21 - 
Megszűnő, eü-i és hozzá kapcsolódó 
feladatot ellátó gt-től átszállt adósság 
rendezése ei.-ról 

3 185,7 0,0 3 185,7 0,0   

1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
bérkompenzáció elszámolása 

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

Irányítószervi hatáskörben 2 176,3 2 189,7 -13,4 -10,6 -1 
     - többletbevétel engedélyezése 2 189,7 2 189,7 0,0 0,0   
     - intézmények közötti 
átcsoportosítás -13,4 0,0 -13,4 -10,6  -1 
Intézményi hatáskörben 16 472,8 16 472,8 0,0 1 611,0 0 
   2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 3 893,5 3 893,5 0,0 941,7   
   Többletbevétel 12 579,3 12 579,3 0,0 669,3   
   Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 0,0   

Előirányzat-módosítás összesen: 21 862,7 18 662,5 3 200,2 1 622,5 -1 
2013. évi módosított előirányzat 34 422,1 26 977,4 7 444,7 6 089,0 693 
 

A GYEMSZI 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 12.559,4 millió forint volt. A 
GYEMSZI, mint kedvezményezett által kezelt EU-s projektek, a saját projektek, és az 
egyéb évközi módosítások hatására a költségvetési előirányzatok 34.422,1 millió 
forintra módosultak. 

Az intézmény a kiadásokat 67,1 %-ban bevételből, 21,6 %-ban állami támogatásból, 
valamint 11,3 %-ban előző évi maradvány felhasználása által finanszírozta. 
 

Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 11,6 millió forint a 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjából 
adódó többletkiadások fedezetére szolgált. Prémiuméves foglalkoztatás 
finanszírozására 16,3 millió forint került biztosításra. Az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. 
határozat alapján, egyes egészségügyi intézmények hitelintézettel szemben fennálló 
lejárt tartozásai rendezésére és egyes egészségügyi intézmények átvételével, 
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strukturális átalakításával kapcsolatos kiadások fedezetére 3.185,7 millió forint 
támogatásban részesült a GYEMSZI. 

Irányítószervi hatáskörben 2.189,7 millió forint többletbevétel került 
előirányzatosításra, amelyből 1.107,3 millió forint a közhatalmi bevételekből, 1.082,4 
millió forint a projektek fordított ÁFA bevételeiből származott. A Nyírő Gyula 
Kórházban kialakított Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet részére átadott 
feladatok ellátása érdekében 13,4 millió forinttal módosult a támogatási előirányzat. 
 

Az Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás 16.472,8 millió forint volt, 
amelyből meghatározó a támogatásértékű felhalmozási bevétellel (11.135,6 millió 
forint), valamint a 2012. évi maradvány igénybevételével (3.893,5 millió forint) 
összefüggő előirányzat módosítás.  

Az összes előirányzat növekedésből közvetlenül a GYEMSZI költségvetésének 
teljesítését szolgálta 8.504,2 millió forint. A GYEMSZI, mint kedvezményezett által 
kezelt projektek végrehajtása során 13.358,5 millió forint összegű előirányzat 
növekedés történt. 

A GYEMSZI 2013. évi elemi költségvetésében szereplő engedélyezett létszáma 694 
fő, a 2013. évi átlagos statisztikai létszáma 634 fő volt.  

2013. március 1-jével a Nyírő Gyula Kórházban kialakított Országos Pszichiátriai és 
Addiktológiai Intézet részére átadásra került 1 fő státusz. 

A személyi juttatások tényleges kiadása 4.356,2 millió forint, ezen belül a rendszeres 
személyi juttatási kiadások összege 3.002,1 millió forint. 2013. évben általános 
jutalmazásra nem került sor.  

Az eredeti előirányzathoz viszonyított 36,3 %-os előirányzat növekedés a 2013. évi 
bérkompenzációra biztosított támogatási többlettel, a prémiumévek program kiadási 
többletével, illetőleg az előző évi maradvány igénybevételével volt összefüggésben.  

A munkaadókat terhelő járulékok és a személyi juttatás kifizetésének együttes 
összege a teljes kiadáson belül 19,0 % volt. 

Dologi kiadásokra 4.138,8 millió forintot fordított a GYEMSZI, amelyből 
legmagasabb mértékű az ÁFA kiadás (1.530,2 millió forint). Az uniós projektek 
fordított ÁFA befizetései miatt a teljesítés több mint négyszerese az eredeti 
előirányzatnak. A vásárolt közszolgáltatások az egészségügyi szakképzésekkel 
összefüggésben a vizsgáztatáshoz igénybe vett szolgáltatások miatt emelkedtek az 
eredeti előirányzathoz képest. 

A reklám és propaganda kiadások összege az EU-s pályázatok kötelező 
nyilvánosságbiztosítási kiadásai miatt növekedett a tervezett előirányzat közel 
duplájára. 

A szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetéseken a kórházak átadás-
átvételéhez kapcsolódó ügyvédi, tanácsadói díjak jelentkeztek többlet kiadásként. 

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 2.448,6 millió forint, a módosított 
előirányzat 15.343,4 millió forint, a teljesítés 14.146,8 millió forint. A kiadáson belül 
11.674,5 millió forintot (82,5 %) fordítottak intézményi beruházásra, 85,0 millió 
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forintot (0,6 %) felújításra, 2.387,3 millió forintot (16,9%) egyéb felhalmozási célú 
kiadásokra. 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
meghatározott célú fenntartói támogatási keretéről szóló 13/2013. (IV. 24.) EMMI 
utasítás alapján a GYEMSZI részére vis maior keret került meghatározásra a 
fenntartásába tartozó egészségügyi intézmények által használt ingatlanok üzemszerű 
működésének biztosítására, nagy értékű ingóságok beszerzésére/pótlására, az 
intézmények által korábban felhalmozott tartozások, továbbá likviditási problémák 
kezelésére, valamint az uniós társfinanszírozással megvalósuló projektek 
támogatására. 
A keretösszeg fedezetét a GYEMSZI saját bevétele, továbbá a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 12. § (3) bekezdésében 
megjelölt 2.500,0 millió forint biztosította. A keretből 2013. évben 88 db intézmény 
részesült 6.755,6 millió forint összegben működési, felhalmozási célú támogatásban. 
Uniós projektek megvalósítása érdekében 10 db intézmény részesült 1.263,8 millió 
forint értékben többlettámogatásban. 
Az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 592,4 millió forint lejárt tartozás lett 
kifizetetve az MKB részére.  
 
Az intézmény bevétel teljesítése 22.537,4 millió forint, amely 14.222,5 millió 
forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot. A bevételek 50,1 %-a működési 
bevételként, 49,9 %-a felhalmozási bevételként került elszámolásra. A működési 
bevételek 60%-a (6.867,2 millió forint) a gyógyszerek forgalomba hozatali 
engedélyezésével, gyógyszergyártási engedélyek kiadásával kapcsolatos igazgatási 
szolgáltatási díjbevételből származik. A nemzetközi engedélyezési eljárásokban a 
GYEMSZI által készített értékelő jelentéseket az európai társhatóságok is elfogadják. 
Az intézetnél jelentősen megnőtt azon szakvélemények száma, amelyet a hamisított és 
illegális gyógyszerekkel kapcsolatban kértek. Az intézményi működési bevételek 
teljesítése 1.996,3 millió forint volt, amelyből 1.122,7 millió forint fordított ÁFA-hoz 
kapcsolódó bevételből, 873,6 millió forint egyéb intézményi sajátos bevételből (mint 
pl.: jegyzetértékesítésből, hallgatói tanfolyami díjbevételből, gyógyszerkönyv 
értékesítésből, bírósági szakértői díjbevételből) származott. 
A támogatásértékű felhalmozási bevételek 99,2%-a (11.138,5 millió forint) az uniós 
projektekhez kapcsolódó bevételből származott. 
 
Az intézmény 2012. évi előirányzat maradványának jóváhagyott összege 3.778,2 
millió forint, a vállalkozási maradvány 115,3 millió forint volt. A beszámolóban 
kimutatott maradvány igénybevételének összege 3.893,5 millió forint. 
 

Az előirányzat-maradványt az alábbi célokra használták fel: 
• 655,3 millió forint vis maior alap céljaira, 
• 1.368,7 millió forint a projektek forrásának maradványa, a megvalósítást 

szolgálta 2013. évben, 
• 1.754,2 millió forint az áthúzódó kötelezettségvállalások fedezetére. 
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A 2013. évi előirányzat maradvány összege 4.913,7 millió forint. Ebből a projektek 
céljaira biztosított, és erre a célra lekötött összeg 1.368,7 millió forint, a vis maior 
keretek maradványa 1.947,3 millió forint. Az MKB tartozás rendezésére biztosított 
összeg 592,4 millió forint. A fennmaradó 1.005,3 millió forint a GYEMSZI áthúzódó 
kötelezettségvállalásainak fedezetére szolgál. A maradvány teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt.  
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységének bevétele a Magyar Gyógyszerkönyv 
kiadásából, adatbázis értékesítésből, gyógyszer-kiadványok szakvéleményezéséből 
származott, illetve továbbra is végezte a különböző minőségbiztosítási 
rendszertanúsításokat, a laboratóriumi vizsgálatokat, szakvéleményeket adott ki, 
önkéntes tanúsításokat készített.  Az elért eredménye 138,1 millió forint, amelyet  
13,8 millió forint befizetési kötelezettség terhel. 
 
Követelések mértéke az év végén 1.990,4 millió forint volt, ezen belül 83,1 % volt az 
aránya a rövid lejáratú adott kölcsönöknek, amelyet az egészségügyi gazdasági 
társaságok részére biztosított a GYEMSZI, visszafizetési kötelezettséggel.  

Kötelezettségek állománya 778,0 millió forint, amelyből a tárgyévi szállítói 
kötelezettség 277,5 millió forint. 

Az intézetnek lejárt tartozásállománya az év végén nem volt. 
 
Kiszervezett tevékenységek 

A GYEMSZI működése során az alábbi területeket látja el szolgáltatási szerződéssel: 
• biztonsági őrzés, irodaház portaszolgálati feladatok, személy- és vagyonvédelmi 

tevékenység ellátása;  
• rendszeres, illetve félévenkénti teljes körű, karbantartó nagytakarítási, valamint 

esetleges hétvégi takarítási feladatok ellátása.  
 
Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások 

A GYEMSZI a tárgyévben 10 főnek ítélt meg munkáltatói kölcsönt lakáscélú 
felhasználásra, ebből 9 főnek 3,0 millió forintot, 1 főnek 2,0 millió forintot.  A 
megítélt kölcsönök felhasználási célja 7 esetben lakásvásárlás, 1 esetben lakásépítés, 1 
esetben lakáskorszerűsítés, a fennmaradó 1 esetben lakóház bővítése új lakás 
hozzáépítésével volt. A munkavállalók 2012. évben mindösszesen 3,9 millió forint 
összegben, míg 2013. évben 5,9 millió forint összegben törlesztették a munkáltatói 
kölcsönöket. A munkavállalókkal szemben fennálló követelés 2013. december 31-i 
záró állománya 56,9 millió forint, ebből rövid lejáratú követelés 8,1 millió forint az 
éven túli, hosszúlejáratú 48,8 millió forintot tesz ki. 

Tulajdonosi részesedések 

A GYEMSZI a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek 
rábízott vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 
vagyonról elkülönített nyilvántartást vezet a számviteli törvény szerinti kettős 
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könyvvitel rendszerében, ezért a részesedések adatai, a rábízott vagyon állományi 
értékei nem a GYEMSZI költségvetési beszámolójában szerepelnek. 

A 2012. évi záró adatok alapján 25 egészségügyi szolgáltató működött gazdasági 
társasági formában, 2013. évben számuk kettőre csökkent. 

A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi 
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési 
szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről 
szóló 2013. évi XXV. törvény alapján létrejött költségvetési szervekkel együtt, a 
GYEMSZI fenntartásába 100 db költségvetési intézmény tartozik. 

 
Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 
 
Az Uniós Projekt Igazgatóság (UPI) felelős a GYEMSZI által, illetőleg a GYEMSZI 
közreműködésével – uniós/nemzetközi/hazai források igénybevételével – 
megvalósítandó projektek és programok szabályszerű és ütemezett végrehajtásáért, 
továbbá az egyes projektek koordinálásáért, összehangolásáért. 
 
 Projektek, amelyek megvalósítása zajlott a 2013. évben 

Konstrukció 
azonosítószáma Projekt címe 

Megítélt 
támogatás 

összege 
(millió Ft) 

TÁMOP-6.2.1/11/1-
2012-0001 Egészségügyi humán erőforrás monitoring 500,0 

TIOP-2.2.3/11/1-
2012-0001 A regionális vérellátó központok fejlesztése 3. 000,0 

TÁMOP-6.1.4/12/1-
2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program 2. 500,0 

TÁMOP-6.2.5/A-
2012-0001 

Szervezeti hatékonyság fejlesztése a 
struktúraváltásban érintett intézményeknél: Egységes 
külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és 
fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári 
ellátásban 

950,0 

TÁMOP-6.2.3/12/1-
2012-0001 

Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép 
adatbázis- és alkalmazásfejlesztés 1. 000,0 

EKOP-3.1.3-2012-
0010 

GYEMSZI jogszabályban foglalt ágazati statisztikai 
adatgyűjtési feladatának végrehajtását meglapozó 
informatikai fejlesztés 

397,0 

TIOP-2.3.2/13/1 
KMOP-4.3.3/A-12 

Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) 
Rendszer - Elektronikus közhiteles nyilvántartások és 
ágazati portál fejlesztése 

2. 100,0 

TÁMOP-6.1.1/12/1 Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása 1. 000,0 
TÁMOP-
6.1.3/B/12/1 

Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése 
1. 850,0 

ÁROP-1.2.18/A Szervezetfejlesztés az Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 
program és projektmenedzsment feladatainak 
színvonalasabb és eredményesebb megvalósítása 
érdekében 

30,0 
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Konstrukció 
azonosítószáma Projekt címe 

Megítélt 
támogatás 

összege 
(millió Ft) 

Svájci 
Együttműködés 
SH/8/1 

Népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési 
modellprogram Virtuális Ellátó Központ 
támogatásával 

3. 600,0 

Mindösszesen: 16.927,0 
 
Az UPI feladata 2013. évben továbbra is a 2012. évben lezajlott egészségügyi 
struktúra-átalakítás következtében az EU társfinanszírozással megvalósuló projektek 
továbbvitele, ahol is a GYEMSZI a 2013. évben 25 projekt esetében 
kedvezményezettként, valamint több mint 400 db projekt esetében fenntartói 
szerepkörben felügyeli az átvett projekteket.  
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10. 2. alcím: Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 
 
A címhez tartozó intézmények neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjuk 
címe 
 
Az alcím alá 2013. évben az alábbi 107 db egészségügyi szolgáltatást, járóbeteg- és 
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó központi költségvetési szerv tartozott: 
 

Sorszám Intézmény megnevezése 
Törzskönyvi 

azonosító 
szám 

Kórház honlapja 

1 Állami Szívkórház Balatonfüred 309842 www.bfkor.hu 

2 
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és 
Rendelőintézet 

385013 www.t-online.hu/selyemed 

3 
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 

336060 www.kmk.hu/kmkweb 

4 Bajai Szent Rókus Kórház 336280 www.bajakorhaz.hu 

5 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és 
Rendelőintézet 

490902 www.bajcsy.hu 

6 
Bányászati Utókezelő és Éjjeli 
Szanatórium 

303422 www.sikondaiszanatorium.hu 

7 Batthyány Kázmér Szakkórház 384072 www.kisberkorhaz.hu 

8 
BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktató 
Kórház 

350305 www.bazmkorhaz.hu 

9 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház 342515 www.pandy.hu 

10 Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet 415190 www.bonyhadkorhaz.hu 

11 
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István 
Kórház 

355409 www.szentesi-korhaz.hu 

12 
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek 
Szakkórháza 

355717 www.deszkikorhaz.hu 

13 Csornai Margit Kórház 367187 www.margitkorhaz.hu 

14 
Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet 

450351 www.kenessey.hu 

15 Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 345451 www.rethy.hu 

16 
Egyesített Szent István és Szent László 
Kórház-Rendelőintézet 

490342 www.istvankorhaz.hu 

17 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi 
Oktató Kórház 

360023 www.fmkorhaz.hu 

18 Felső-Szabolcsi Kórház 402570 www.fszknet.hu 

19 
Gottsegen György Országos Kardiológiai 
Intézet 

315386 www.kardio.hu 

20 
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti 
Szakrendelő 

429421 www.papaikorhaz.hu 

21 Gróf Tisza István Kórház 372019 www.berettyokorhaz.hu 

22 Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézet 490331 www.heimpalkorhaz.hu 

23 
Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-
Rendelőintézet 

355036 www.erzsebetkorhaz.hu 

24 
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és 
Rendelőintézet 

491020 www.jahndelpest.hu 

25 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 
Géza Kórház-Rendelőintézet 

408055 www.hetenyikorhaz.hu 

26 Jávorszky Ödön Kórház 395434 www.javorszky.hu 
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Sorszám Intézmény megnevezése 
Törzskönyvi 

azonosító 
szám 

Kórház honlapja 

27 Kanizsai Dorottya Kórház 433752 www.nkkorhaz.hu 

28 Karolina Kórház - Rendelőintézet 367417 www.karolinakorhaz.hu 

29 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 493091 www.karolyikorhaz.hu 

30 Kátai Gábor Kórház 408583 www.kgkorhaz.hu 

31 
Kemenesaljai Egyesített Kórház 
Celldömölk 

420033 www.korhazcelldomolk.hu 

32 Keszthelyi Kórház 433280 www.vk-keszthely.hu 

33 Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 439194 www.krkedeleny.hu 

34 Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 367307 www.lumniczerkorhaz.hu 

35 Magyar Imre Kórház 429739 www.korhazajka.hu 

36 Margit Kórház Pásztó 450065 www.pkorhaz.hu 

37 Mátrai Gyógyintézet 309820 www.magy.eu 

38 Máv Kórház Rendelőintézet Szolnok 307716 www.mavkorhaz-szolnok.hu 

39 Mohácsi Kórház 330387 www.mohacskorhaz.hu 

40 
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és 
Rendelőintézet 

395182 www.nkkorhaz.adatpark.hu 

41 Nyírő Gyula Kórház 493123 www.nygyk.hu 

42 Orosházi Kórház 346481 www.ohk.hu 

43 Országos Idegtudományi Intézet 309754 www.oiti.hu 

44 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai 
Intézet 

309787 www.koranyi.hu 

45 Országos Onkológiai Intézet 309765 www.oncol.hu 

46 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 309798 www.rehabint.hu 

47 
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet 

309732 www.orfi.hu 

48 Országos Sportegészségügyi Intézet  309721 www.osei.hu 

49 Parádfürdői Állami Kórház 328939 www.paradfurdo.hu 

50 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 395818 www.florhosp.hu 

51 
Péterfy Sándor utcai Kórház-
Rendelőintézet és Baleseti Központ 

492324 www.peterfykh.hu 

52 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 366058 www.petz.gyor.hu 

53 Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 352178 www.ujhelykorhaz.hu 

54 Selye János Kórház 385178 www.t-online.hu/selyemed 

55 Siófoki Kórház-Rendelőintézet 397021 www.siokorhaz.hu 

56 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató 
Kórház 

399520 www.kmmk.hu 

57 Soproni Erzsébet Oktató Kórház  367714 www.sopronkorhaz.hu 

58 Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő 441179 www.gyomrorendelo.hu 

59 Szakorvosi Rendelőintézet Monor 392499 ww.szakrendelomonor.hu 

60 
Szakorvosi Rendelőintézet 
Szigetszentmiklós 

393386 www.szszri.hu 

61 Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta 392806 www.nkri.hu 

62 Szent Borbála Kórház 384061 www.tatabanyakorhaz.hu 

63 Szent Imre Kórház 492566 www.szentimrekorhaz.hu 

64 
Szent János Kórház és Észak-budai 
Egyesített Kórházak 

490353 www.janoskorhaz.hu 
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Sorszám Intézmény megnevezése 
Törzskönyvi 

azonosító 
szám 

Kórház honlapja 

65 
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs 
Szakkórház 

492896 www.visegradikorhaz.hu 

66 Szent László Kórház Sárvár 420978 www.korhazsarvar.hu 

67 Szent Lázár Megyei Kórház 450054 www.szlmk.hu 

68 Szent Margit Kórház 799799 www.szentmargitkorhaz.hu 

69 
Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Dunaújváros 

791946 www.pantaleon.hu 

70 Szent Rókus Kórház és Intézményei 395797 www.rokus.hu 

71 Tolna Megyei Balassa János Kórház 416306 www.tmkorhaz.hu 

72 Tüdőgyógyintézet Törökbálint 395807 www.torokbalintkorhaz.hu 

73 Uzsoki utcai Kórház 492676 www.uzsoki.hu 

74 Vaszary Kolos Kórház 388113 www.vaszary.hu 

75 
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet 
Farkasgyepű 

426211 www.fgyepu-tudokorhaz.hu 

76 Zala Megyei Kórház 432744 www.zmkorhaz.hu 
77 Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 430993 www.zirckorhaz.hu 

2013. április 1-jét követően költségvetési szervvé alakult gazdasági társaságok 

78 Csolnoky Ferenc Kórház 813673 www.vmkorhaz.hu 

79 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 813684 www.toldykorhaz.hu 

80 Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 813695 www.mezoturikorhaz.hu 

81 Szigetvári Kórház 813705 www.szigetvarkorhaz.hu 

82 Jászberényi Szent Erzsébet Kórház  813716 www.jaszberenykorhaz.hu 

83 
Hévízgyógyfürdő és Szent András 
Reumakórház 813727 

www.spaheviz.hu 

84 Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet 813738 www.oszri.hu 

85 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 813749 

www.josa.hu 

86 
Miskolci Semmelweis Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház 813750 

www.misek.hu 

87 
Dorogi Szent Borbála Szakkórház és 
Szakorvosi Rendelő 813761 

www.dorogkorhaz.hu 

88 Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 813772 www.askhatvan.hu 

89 Dombóvári Szent Lukács Kórház 813783 www.szlkorhaz.hu 

90 Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet 813794 - 

91 Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet  813804 www.kenezykorhaz.hu 

92 Komlói Egészségcentrum  813815 www.komloikorhaz.hu 

93 Misszió Egészségügyi Központ 813826 www.misszio.hu 

94 
Markhot Ferenc Oktatókórház és 
Rendelőintézet 813837 

www.mfkh.hu 

95 Deák Jenő Kórház 813848 www.tapolcakorhaz.hu/ 

96 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház 813859 www.halasi-korhaz.hu 

97 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház 813860 www.markusovszky.hu 

98 Almási Balogh Pál Kórház 822635 hosp.ozd.hu 

99 Bugát Pál Kórház 822646 www.bugatpal.hu 

100 Nagyatádi Kórház 822657 nagyatadikh.hu 
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Sorszám Intézmény megnevezése 
Törzskönyvi 

azonosító 
szám 

Kórház honlapja 

2013. március 31-ig integrált intézmények 

101 
Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-
Rendelőintézet 

355256 www.dioshosp.hu 

102 Kalocsai Szent Kereszt Kórház 337078 www.kalocsa-korhaz.hu 

103 Marcali Kórház-Rendelőintézet 396859 www.marcali-korhaz.hu 

104 Móri Kórház-Rendelőintézet 360034 www.morkorhaz.hu 

105 Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet 309886 www.sopronreha.eu 

106 Központi Stomatológiai Intézet 490397 www.stomatologia.hu 

107 
Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet 
Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 

338372 www.kkfhaza-korhaz.hu 

 
 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 
2012. január 1-jével, illetve május 1-jével a Magyar Állam vette át a fővárosi, megyei 
valamint a települési önkormányzatok aktív és krónikus fekvőbeteg–szakellátását, 
valamint az integrált járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményeket. 
A törvényi és rendeleti feltételek megteremtésével a megyei, fővárosi egészségügyi 
intézmények állami tulajdonba és fenntartásba vételével az elmúlt 20 év legnagyobb 
mértékű szervezeti átalakítása valósult meg, amely elősegíti egy gazdaságosabb és 
hatékonyabb fekvő- és járóbeteg ellátási struktúra működtetését. 
Az önkormányzati egészségügyi intézmények állami tulajdonba és fenntartásba 
vételével: 

• az önkormányzati adósságállomány konszolidációja megvalósult, ezáltal az 
egészségügyi ágazat nagymértékben hozzá tud járulni az ország 
versenyképességének javításához, 

• a nyújtott szolgáltatások, az intézményfenntartás és intézményfelügyelet 
tekintetében biztosítható az egységes módszertani irányítás, 

• megvalósítható a fekvő- és járóbeteg ellátás országos szintű ellátásszervezése, a 
térségi szintű betegút-szervezés, ezáltal az egységes, minőségi ellátásokhoz 
való hozzáférésen alapuló ellátórendszer működtetése. 

 
Az egészségpolitikai tervezés középszintű egysége a térség lett, így az egészségügyi 
térségekben való gondolkodás, valamint a térségek lakosságának egészségügyi 
szolgáltatásainak megszervezése fontos döntéshozói szemponttá vált. A betegforgalom 
és a betegmozgások elemzése után 8 egészségügyi térség került kialakításra, amelyek 
mindegyikéhez társult egy Térségi Igazgatóság (TIG). A térségek fő célja az ott élő 
lakosság egészségügyi ellátásának megszervezése, hatékonyságának javítása és a 
szakmai felügyelet biztosítása, emellett a gazdasági racionalizáció és a betegek 
térséghatáron belül tartása.  
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A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről 
(továbbiakban: GYEMSZI) szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet alapján a 
GYEMSZI került kijelölésre az alcím alá tartozó intézetek középirányító szerveként.  
A GYEMSZI, mint középirányító szerv és fenntartó, jogosult közös, összevont 
eljárásokat lefolytatni és köteles az irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárásaik, valamint a központosított beszerzéseik 
tekintetében szakmai ellenőrzést végezni. Az intézmények valamennyi egyedileg 
indított közbeszerzésének egészségügyi szakmai és gazdálkodási indokoltságát, 
valamint a fedezetigazolás meglétének ellenőrzését a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (NFM) által kiadott, a GYEMSZI és feladatköreivel érintett intézmények 
közbeszerzéseinek ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló eljárásrend szerint látta el. 

 2012. évben az állami tulajdonba került egészségügyi intézmények esetén 
megkezdődött az intézmények által használt áruk és szolgáltatások felmérése, 
amelynek következtében 2013. évben olyan nagy volument képező és jelentős 
megtakarítást eredményező beszerzések kerültek lefolytatásra, mint például gyógyszer, 
földgáz, villamos energia, telefon (mobil, vezetékes) beszerzések. 

A beszerzések közös platformra helyezése által az átláthatóság, a nyilvánosság és a 
versenyhelyzet a közbeszerzési törvényben deklaráltak értelmében továbbra is 
biztosított, ugyanakkor a beszerzési feltételek optimalizálásával, összehangolásával, az 
egészségügyi intézmények működési költségeinek csökkentésével lehetőség nyílik a 
felszabadított források által a szakmai feladatok hatékonyabb ellátására. 

2013. év során az alcím 23 db intézménnyel bővült, ugyanakkor szerkezeti 
átalakítások következtében 7 db intézmény megszűntetésre/integrálásra került, így az 
intézményi átalakítások következtében az év végére 100 db központi költségvetési 
szerv alkotta az alcímet a következők szerint: 

• 2013. április 1-jével a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz 
kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami 
tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi 
átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 
2013. évi XXV. törvényben meghatározottak értelmében újabb 20 db 
költségvetési szerv került a GYEMSZI középirányítása alá. 

• 2013. július 16-tól további három – gazdasági társasági formában működő – 
egészségügyi szolgáltató alakult át költségvetési szervvé.  

• 2013. március 31-ig integrálásra kerültek az alábbi táblázatban jelölt 
intézmények: 
Az integrációt az indokolta, hogy 2012. július 1-jétől új felosztás készült az 
ellátási területekre, amely megváltoztatta az egyes intézmények kapacitásait és 
jelentősen kihatott a finanszírozásukra is. Több, azonos térségben elhelyezkedő 
intézmény esetében is átfedés volt tapasztalható az ellátási területek között, 
ezért a beolvadással megvalósuló integráció után szakmánként került 
meghatározásra, hogy hol, milyen ellátás végezhető, ezáltal telephely 
bezárására nem került sor. 

 

2926



 
 

Beolvadó intézmény Befogadó intézmény 

Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelőintézet 
Hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház-
Rendelőintézet 

Kalocsai Szent Kereszt Kórház Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kiskunfélegyházi Kórház-Rendelőintézet 

Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ 

Marcali Kórház-Rendelőintézet Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

Móri Kórház-Rendelőintézet 
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórház 

Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Soproni Erzsébet Oktató Kórház 

Központi Stomatológiai Intézet Semmelweis Egyetem 

 

Az előirányzatok alakulása 
 

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 375 374,7 366 327,7 366 327,7 589 709,4 549 368,0 146,4% 93,2% 
ebből: személyi juttatás 138 876,8 137 739,5 137 739,5 208 391,4 200 628,3 144,5% 96,3% 
Bevétel 387 337,1 365 741,5 365 741,5 560 211,4 538 734,0 139,1% 96,2% 
Támogatás 6 501,9 586,2 586,2 7 207,7 7 207,7 110,9% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 3 637,5 0,0 0,0 22 290,3 22 019,0 605,3% 98,8% 
Létszám (fő)  57 393 64 161  84 974 77 718 135,4% 91,5% 
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       millió forintban egy tizedessel   fő 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  
(engedély

ezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat (eredeti) 

366 327,7 365 741,5 586,2 137 739,5 64 161 

Módosítások jogcímenként           
Kormányzati hatáskörben 5 865,0 0,0 5 865,0 4 136,2 0 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
bérkompenzáció 

5 105,1 0,0 5 105,1 4 015,3   

1658/2013.(IX. 17.) Korm. határozat az 
egészségügyi GT-k volt foglalkoztatottjai 
2013. évi kompenzációja 

562,8 0,0 562,8 442,6   

8969/19/2013 NGM levél Prémiumévek 
program I. negyedév 

17,0 0,0 17,0 13,3   

16672/18/2013 NGM levél Prémiumévek 
program II. negyedév 

15,8 0,0 15,8 12,5   

22872/15/2013 NGM levél Prémiumévek 
program III. negyedév 

16,0 0,0 16,0 12,6   

27462/16/2013 NGM levél Prémiumévek 
program IV. negyedév 

13,1 0,0 13,1 10,3   

29069/2013. NGM levél Uzsoki Kórház MR -
beszerzés 

600,0 0,0 600,0 0,0   

1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
Bérkompenzáció elszámolása 

-464,8 0,0 -464,8 -370,4   

Irányítószervi hatáskörben 88 404,4 87 647,9 756,5 42 851,2 20 813 
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
megállapodás alapján 

68,5 0,0 68,5 18,8 0 

- Magyar Tudományos Akadémia 68,5 0,0 68,5 18,8   
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 

105,0 0,0 105,0 0,0 0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás 

105,0 0,0 105,0 0,0   

- Fejezeti kezelésű előirányzat részére 
átcsoportosítás 

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

Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-
módosítás 

88 230,9 87 647,9 583,0 42 832,4 20 807 

- intézmények közötti átcsoportosítás 583,0 0,0 583,0 424,2 1 

- kiemelt ei. közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 2 861,9   
- A 2013. évi XXV. Tv. alapján 2013. április 
1-jén és július 16-án központi költségvetési 
szervvé átalakuló GT-k kincstári 
költségvetése 

82 884,9 82 884,9 0,0 38 839,7  20 718 

- többletbevétel engedélyezése 4 763,0 4 763,0 0,0 706,6 
 

- miniszteri döntés (létszám) 0,0 0,0 0,0 0,0  94 
Intézményi hatáskörben 129 112,3 129 112,3 0,0 23 664,5 0 
2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

22 290,3 22 290,3 0,0 1 632,7   

Többletbevétel 106 822,0 106 822,0 0,0 23 822,1   

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -1 790,3   
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2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  
(engedély

ezett) 
Előirányzat-módosítás összesen: 223 381,7 216 760,2 6 621,5 70 651,9 20 813 
2013. évi módosított előirányzat 589 709,4 582 501,7 7 207,7 208 391,4 84 974 

 
 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az alcím 2013. évi költségvetésének eredeti kiadási főösszege 366.327,7 millió 
forintban lett meghatározva, ami az évközi – 223.381,7 millió forint összegű – 
módosítások következtében 589.709,4 millió forintra változott.   

A kiadások teljesítése 549.368,0 millió forint volt a 2013. évben, amely módosított 
előirányzattól 6,8 %-kal maradt el. Az előirányzat-módosítás összegéből 5.865,0 
millió forint kormányzati hatáskörben, 88.404,4 millió forint irányítószervi 
hatáskörben, és 129.112,3 millió forint intézményi hatáskörben történt előirányzat 
növelésből adódott. 
 
Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 61,9 millió forint a 
prémiuméves foglalkoztatásra, 5.203,1 millió forint a foglalkoztatottak 2013. évi 
bérkompenzációjának finanszírozására került biztosításra. Az Uzsoki utcai Kórház a 
Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére 600,0 millió forintot kapott 
MR készülék beszerzésére. 

Irányítószervi hatáskörben 88.404,4 millió forint összegű kiadási előirányzat-
módosítás történt, amely döntően az év közben költségvetési szervvé alakult gazdasági 
társaságok előirányzatainak meghatározásához, valamint a befolyt többletbevételek 
előirányzatosításához kapcsolódik.  

Az irányítószerv által engedélyezett 4.763,0 millió forint intézményi működési 
többletbevételt az intézmények a szállítói tartozásaik kiegyenlítésére, továbbá a 
struktúraváltásból adódó felmentések személyi juttatásának fedezetére, valamint a 
korábban kiszervezett területek (pl.: gyógyszertár, takarítás) saját munkaerővel történő 
ellátásával kapcsolatosan felmerült személyi juttatások fedezetére fordították. 

Az intézményi hatáskörben történt 129.112,3 millió forint összegű előirányzat 
módosításokból 22.290,3 millió forint az előző évi előirányzat maradvány 
igénybevétele miatti módosításból származik. Az intézményeknél futó EU-s 
programok finanszírozására kapott többletbevétel, és az Egészségbiztosítási Alapból 
származó többletbevétel előirányzatosításából adódóan 106.822,0 millió forinttal nőtt a 
kiadási előirányzat. A dologi kiadások előirányzatának növelése érdekében a személyi 
juttatások előirányzat terhére 1.790,3 millió forint összegű átcsoportosításra került sor. 
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
            

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés/eredeti 

előirányzat %-ban 
Teljesítés/módosított 

előirányzat %-ban 
137.739,5 208.391,4 200.628,3 145,7% 96,3% 
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2013. évben előirányzat módosítás kormányzati hatáskörben 4.136,2 millió forint, 
irányító szervi hatáskörben 42.851,2 millió forint, intézményi hatáskörben 23.664,5 
millió forint összegben történt. 
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 
törvény 11/A. és 29/B. §-ának értelmében 2013. szeptember  
1-jén alkalmazásban álló, meghatározott munkakörökben foglalkoztatott 
közalkalmazottak (szakorvos, orvos, egészségügyi szakdolgozó, felsőfokú 
végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozó, gyógyszerész) az egészségügyi 
ágazati előmeneteli rendszer keretében bérnövelésben részesültek, amely 2013. január 
1-jétől augusztus 31-ig egy összegben került kifizetésre. 2013. szeptember 1-jétől a 
megváltozott bértáblának megfelelően az átsorolások végrehajtásra kerültek, ezáltal 
megnövekedett a havi bérkiadás összege. 
 A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján az érvényes 
kötelező legkisebb munkabér (98 ezer forint/hó), és a garantált bérminimum összege 
(114 ezer forint/hó). 
Ezen jogszabályi változások követése, az előírások teljesítése érdekében több 
intézmény személyi juttatás növelésére irányuló, kiadások közötti előirányzat 
átcsoportosítást kezdeményezett. Az államháztartásért felelős miniszter az engedélyt 
megadta, és engedélyezte az átcsoportosítási kérelmeket.  
A személyi juttatás módosított előirányzatát tovább növelte az egyes intézményeknél 
végrehajtott struktúra/feladat változás, amely több esetben a létszám előirányzat 
módosítását is indokolta. Ilyen változást jelentett például: 

• a Bács-Kiskun Megyei Kórház esetében a Sebészeti szakrendelés bővítéséhez, a 
Gyermekosztály megnyitásához, a Sürgősségi Betegellátó Osztály és nappali 
ellátás működtetéséhez, valamint a minimumfeltételek biztosítása érdekében 
szükségessé vált 19 fő létszámbővítés és ezzel együtt 33,7 millió forint 
személyi juttatás előirányzat emelés; 

• a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórháznál a takarítás, parkfenntartás saját 
munkaerővel történő ellátása 171 fő létszámtöbbletet, 84,8 millió forint 
személyi juttatás előirányzatot igényelt; 

• a Magyar Imre Kórház esetében a korábban közreműködői jogviszonyban 
foglalkoztatott 4 fő orvos közalkalmazotti jogviszonyba történő 
továbbfoglalkoztatása, illetve az intézményi és vényforgalmú gyógyszertár 
beszervezése miatt szükségessé vált az engedélyezett létszám 14 fővel történő 
módosítása; 

• a Szent Pantaleon Kórház Rendelőintézet takarítási feladatainak, és a 
vényforgalmú intézményi patika működtetésének visszavétele, valamint a 
mozgásszervi rehabilitációs ágyak működtetésének és maximális 
kihasználtságának biztosítása érdekében orvos és gyógytornász felvételét 
igényelte, amely összesen 71 fő létszám többletet, és 93,9 millió forint személyi 
juttatás emelést jelentett; 

• a Parádfürdői Állami Kórház esetében, a 2012. évben visszakapott 
fekvőbetegellátási feladatok, 88 fő létszámnövekedést, és 183,2 millió forint 
személyi juttatás növekedést indokoltak. 
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Fentieket figyelembe vételével az eredeti előirányzat 70.651,9 millió forinttal történő 
növekedése a következő módosításokból tevődik össze: 

• a kormányzati hatáskörében végrehajtott 2013. évi bérkompenzációhoz 
kapcsolódó előirányzat módosítások (4.087,5 millió forint),  

• a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a Prémiumévek programban résztvevők 
díjazása (48,7 millió forint), 

• a gazdasági társaságokból költségvetési szervekké alakult 23 db intézmény 
személyi juttatás előirányzata (38.839,7 millió forint), 

• a Magyar Tudományos Akadémiával kötött kutatási szerződések szerinti 
módosítás (18,8 millió forint), 

• rezidensképzés fedezetének átvétele (424,2 millió forint), 
• többletbevételből adódó előirányzat-emelés (24.528,7 millió forint), 
• előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele (1.632,7 millió forint), 
• dologi kiadások előirányzatra történő átcsoportosítás (-1.790,3 millió forint), 
• személyi juttatás növelésére irányuló, NGM által engedélyezett kiemelt 

előirányzatok közötti átcsoportosítás (2.861,9 millió forint). 
 
A személyi juttatás előirányzaton belül 75,9 % a rendszeres személyi juttatások 
aránya. Külső személyi juttatásként 6.149,9 millió forint (3,1%) került elszámolásra. 
 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 
Dologi kiadások: 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés/eredeti 

előirányzat %-ban 
Teljesítés/Módosított 

előirányzat %-ban 
180.588,2 274.150,1 254.037,8 140,7 % 92,7 % 

 
A dologi kiadások eredeti előirányzata és módosított előirányzata közötti 51,8 %-os 
változást jellemzően az egészségügyi gazdasági társaságokból központi költségvetési 
szervvé átalakult intézmények előirányzata (+ 45.692,9 millió forint) indokolta. Az 
intézetek a dologi kiadások 41,2 %-át (104.586,7 millió forintot) fordították 
készletbeszerzésre. A szakmai feladatok maradéktalan ellátása érdekében a 
gyógyszerek beszerzésére, a gyári előállítású és magisztrális gyógyszerek, 
gyógyszerkészítmények, a vér-vérkészítmények, gyógyászati diagnosztikai 
segédanyagok vásárlására fordított kiadás 55.700,5 millió forint volt, ami a takarékos 
gazdálkodás következményeként 6,4 %-kal elmaradt a tétel módosított előirányzatától. 
A költséghatékony gazdálkodás érdekében a gyógyszergazdálkodás területén minden 
esetben a legkedvezőbb beszerzésre, a legoptimálisabb kondíciók elérésére törekedtek 
az intézmények. A kórházak egységes országos gyógyszer-közbeszerzési rendszerének 
kialakítása érdekében a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő 
gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos 
központosított rendszeréről szóló 46/2012. (IV. 28.) Korm. rendelet a fekvőbeteg 
szakellátást nyújtó intézmények esetében a GYEMSZI-t, mint központi beszerző 
szervezetet jelölte ki. Ezért a gyógyszerbeszerzések legtöbb esetben közbeszerzési 
eljárás eredményeként elnyert szállítási szerződések alapján történtek. 
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A szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagok beszerzésére az intézetek 30.009,2 
millió forintot használtak fel. A dologi kiadáson belül 26,7 %-ot képviselő 
szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 67.783,4 millió forint. Ezen belül az intézetek 
gázenergia-szolgálatásra 9.123,5 millió forintot, a villamosenergia-szolgáltatás díjára 
7.410,7 millió forintot, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjára 5.366,9 millió forintot, 
a víz-csatornadíjakra 3.346,9 millió forintot fordítottak, ami összességében 13,4 %-os 
csökkenést eredményezett a módosított előirányzathoz viszonyítva. A fogyasztási 
végpontok folyamatos figyelése-karbantartása, takarékos mosóberendezések 
alkalmazása, víztakarékos öblítők használata révén a vízfelhasználás mérséklésére 
törekedtek az intézmények. 
 
A betegek élelmezésének ellátását az intézmények egy része saját konyha 
üzemeltetésével, másik része külső szolgáltatóval látja el. Ezzel összefüggésben az 
élelmiszer beszerzés jogcímen 5.860,4 millió forint került felhasználásra, vásárolt 
élelmezésre 4.737,5 millió forintot fordítottak az intézmények. Az intézmények 
kezelésében, használatában lévő ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek külső kivitelezővel végeztetett karbantartási, kisjavítási munkálatok 
kiadásaira 8.974,8 millió forintot, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási 
kiadásokra (pl. szemétszállítás, rovarirtás, kéményseprés, postai szolgáltatás stb.) 
16.740,4 millió forintot fordítottak, ami 9,6 %-kal alacsonyabb a tételeken kimutatott 
módosított előirányzatnál. 
A működési célú általános forgalmi adóként elszámolt összeg 34.311,0 millió forint, 
ami az összes dologi kiadásnak a 13,5 %-a.  
 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 1.602,1 millió forint, amelyből 
támogatásértékű működési kiadásként került kimutatásra az integrált intézmények 
záró-pénzkészleteinek átadása a befogadó intézmények részére, valamint a GYEMSZI 
vis maior keretéből kapott visszatérítendő támogatás befizetési részlete. Működési célú 
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzaton számolták el az intézmények 
az orvosi felelősségre vonás következményeként megítélt eseti kártérítéseket, és a havi 
rendszerességgel fizetett járadékokat is. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 

Intézményi beruházás, felújítás és egyéb felhalmozás (áfa kiadások nélkül): 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés/eredeti 

előirányzat %-ban 
Teljesítés/Módosított 

előirányzat %-ban 
8.659,6 49.526,8 39.827,0 459,9 % 80,4  % 

 

A rendelkezésre álló előirányzat 80,4 %-a, összesen 39.827,0 millió forint teljesült, 
amelyből 33.196,8 millió forint beruházási, 6.260,9 millió forint felújítási, valamint 
369,3 millió forint egyéb felhalmozási kiadások jogcímhez köthető. Az intézményi 
beruházásokra fordított 33.196,8 millió forintból 39,2 %-ban az ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyon értékű jogok beszerzését, 38,7 %-ban a gépek, berendezések és 
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felszerelések vásárlásait valósították meg. Jelentős összegű 6.103,1 millió forint a 
beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója. 
Az intézmények több – a megvalósítás különféle fázisában lévő - projekt 
végrehajtásában voltak érintettek.  

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az alábbi intézmények esetében 
valósult meg jelentősebb beruházás: 

• Jávorszky Ödön Kórház: KMOP 4.3.1/A 2009-0002 pályázat keretében 
megvalósuló beruházás. A támogatáson elnyert összeget az intézet bővítéséhez, 
az ellátás színvonalának javításához szükséges eszközök beszerzésére 
fordították 2013. évben 722,0 millió forint, összesen 2.068,0 millió forint 
értékben. 

• Gróf Tisza István Kórház: A beruházási kiadását 2013. évben a TIOP 
pályázattal megvalósuló új technológiai tömb létesítésére fordította 922,0 millió 
forint összegben. 

• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Oktató Kórház: A pályázatokon 
elnyert támogatási összegekből az intézménynek jelentős mértékű fejlesztésre 
volt lehetősége a következők szerint: 

1. TIOP-2.2.7. „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” 
elnevezésű támogatás keretén belül a „Csillagpont Kórház” 
létrehozására fordította az elnyert összeget.  

2. KEOP 5.3 támogatási keretből lehetőség nyílt a Szent Ferenc 
Rehabilitációs Kórház energetikai korszerűsítésére, napkollektoros 
rendszer kiépítésével. 

3. TIOP-2.2.5. „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” 
projekt keretében megvalósuló beruházás hozzájárul a régió 
költséghatékony módon működő, egységes onkológiai ellátórendszer 
kialakításához. 

4. TIOP-2.2.2. Az „Észak-Magyarország Kicsinyeiért” pályázat célja a 
koraszülöttek és intenzív ellátásra szoruló újszülöttek életesélyeinek 
javítása az informatikai és orvos-technológiai eszközök 
fejlesztésével. 

A projekttámogatásból megvalósult beruházások értéke 2013. évben 4.812,9 
millió forint volt.  

 
• Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház: A TIOP-2.2.7. fejlesztési program 

keretében megvalósul egy XXI. századi szolgáltató szemléletű 400 ezres 
lakossági kört ellátó modern, európai színvonalú intézmény. A fejlesztésre 
2013. évben kiutalt támogatás 1.623,0 millió forintot tett ki. 
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• Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére a TIOP-2.2.4 és a NYDOP -
5.2.1 program keretében a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére 2013. 
évben kiutalt támogatás összege összesen 1.060,0 millió forint volt. 

 
 
 
A bevételek alakulása 
 
A költségvetési bevételek módosított előirányzata 560.211,4 millió forint, amelynek 
93,9 %-a működési bevételként, 6,1 %-a felhalmozási bevételként került elszámolásra. 
A működési bevételek 83,7 %-a az Egészségbiztosítási Alapból befolyt 
támogatásértékű bevételből származott. Az intézményi működési bevételek 39.558,2 
millió forinttal teljesültek, itt került elszámolásra pl.: a gyógyszertár működtetéséből 
származó bevétel, a költségtérítéses orvosi ellátásból származó bevétel. 
A finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 
adósságának rendezésére fordítható konszolidációs támogatásról szóló 438/2013. (XI. 
19.) Korm. rendelet értelmében az egészségügyi szolgáltatók év végén konszolidációs 
támogatásban részesültek, amelyet kizárólag a  2013. október 31-ig lejárt szállítói 
tartozásaik csökkentésére fordíthatták és 2013. december 31-éig használhatták fel.  
A hivatkozott Korm. rendelet alapján biztosított támogatás fel nem használt részének 
tekintetében az intézmények Egészségbiztosítási Alap részére történő visszatérítési 
kötelezettségének határideje 2014. január 31. 
 
A GYEMSZI Vis maior keretéből 2013. évben 88 db intézmény részesült 6.755,6 
millió forint összegben működési, felhalmozási célú támogatásban, továbbá az uniós 
projektek megvalósítása érdekében 10 db intézmény kapott 1.263,8 millió forint 
értékben támogatást. 
 

Kiszervezett tevékenységek 

Az intézmények működésük során – jellemzően – az alábbi területeket látják el 
kiszervezett formában, szolgáltatási szerződés keretében: 

• biztonsági őrzés, irodaház portaszolgálati feladatok, személy- és vagyonvédelmi 
tevékenység ellátása;  

• rendszeres takarítási feladatok ellátása;  
• veszélyes hulladékok elszállítása; 
• élelmezési szolgáltatás, 
• mosatási szolgáltatás; 
• laboratóriumi szolgáltatás; 
• mammográfiai szűrés, szakellátás. 
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Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, kölcsönben 
részesítettek száma 

2013. évben az intézmények belső szabályzatai alapján 7 intézménynél került sor 
lakásépítési és vásárlási kölcsön folyósítására 32,6 millió forint értékben, amely 26 főt 
érintett. 
 
A letéti számlák pénzforgalma 
 
Az intézmények a kórházban ápolt betegek által elhelyezett pénzeszközök kezelése 
céljából a Magyar Államkincstárnál letéti számlát vezetnek. A letéti számlák nyitó 
egyenlege 44,2 millió forint volt, a 218,3 millió forintos bevételt, valamint a 202,2 
millió forint kiadást figyelembe véve a letéti számlák záró egyenlege 60,3 millió 
forintot tett ki 2013. december 31-én. 
 
Előirányzat maradvány 
 
A 2013. évben keletkezett előirányzat maradvány összege 19.138,7 millió forint. 
Ebből a központosított költségvetés bevételét képező összeg 26,7 millió forint, amely a 
bérkompenzáció elszámolását követően feltárt befizetési kötelezettségből adódik. 
Így a felhasználható maradvány 19.112,0 millió forint. Ebből kötelezettséggel terhelt 
előirányzat-maradvány 18.965,9 millió forint, szabad maradvány 146,1 millió forint. 
A maradvány keletkezésének az oka egyrészt a vis maior támogatás év végi érkezése 
az intézmények számlájára, másrészt a központosított közbeszerzési eljárás kiírása 
miatti elhúzódás. 
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 

A vagyon szerkezeti átalakulása a 2013. április 1-jével a fekvőbeteg-szakellátó és 
egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 
100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, 
valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. 
törvényben meghatározottak alapján történt 2013. évben. 

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2013. december 31-én 
666.992,2 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 64,9 %-a ingatlanban, 30,8 %-
a gépek, berendezések és felszerelésekben, 0,4%-a járművekben, 1,16%-a immateriális 
javakban, 2,6%-a üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközökben testesül meg. A nyilvántartott bruttó 
vagyoni érték növekedése 2013. évben 132.639,2 millió forint, a csökkenés 49.612,7 
millió forint volt. Mindkét tételnél elsősorban az átszervezés miatti átadás, illetve 
átvétel okán történt változások a mérvadók. 2013. évben a terv szerinti értékcsökkenés 
záró összege 259.629,9 millió forint, terven felüli értékcsökkenésre 85,8 millió forint 
értékben került sor, így az eszközök nettó értéke 2013. december 31-én 407.276,5 
millió forintot tett ki. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 139.462,7 millió forint, ez 
az intézeteknél nyilvántartott eszközök bruttó értékének a 20,9%-a. 
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A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 

Projekt 
azonosító 

Projekt tárgya 
Projekt 
időtarta

ma 

A teljes 
támogatás 

összege 
(millió 
forint) 

2013. évi 
felhasználás 
(millió Ft) 

A 
programban 

résztvevő 
intézmények 

száma 

HURO, 
HEALTH, 
HUSK,  

Határon átnyúló Együttműködési 
Program  

2009-
2014 

2 004,6 815,0 12 

NYDOP-
5.2.1/C-
11-2012-
0001 

Rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió 
egészségügyi Intézményeiben 

2012-
2014 

109 043,1 507,7 9 

TÁMOP-
2.1.3/C-
12/1-2012-
059 

Munkahelyi képzések támogatása 
2012-
2014 

194,6 0,0 2 

TÁMOP-
2.4.5-12/7-
2012-0080 

Hatékonyabb külső és belső irányítás, 
rugalmas foglalkoztatás  

2012-
2015 

110,1 38,2 4 

TÁMOP-
6.1.2-13/2-
2013-0004 

Dohányzás leszokás támogató pontok 
kialakítása a tüdőgondozó intézetek 
bázisán Közép- Magyarország 
régióban, Budapesten 

2012-
2015 

2 443,7 470,7 45 

TÁMOP-
6.2.2/A-
11/1/2012-
0034 

Képzési programok az egészségügyi 
ágazat szolgáltatásfejlesztése 
érdekében  

2010-
2014 

121 340,4 2 183,2 59 

TÁMOP-
6.2.4.A-
11/1-2010-
0051 

Foglalkoztatási programok 
megvalósítása  

2010-
2015 

52 850,5 1 325,9 35 

DAOP-
4.1.2/B-
11-2011-
0001 

Rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése a Dél-alföldi régióban” 

2011-
2014 

1 518,8 181,7 5 

DDOP-
3.1.3/C-
11-2011-
0001 

Rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése a Dél-Dunántúli régióban 

2012-
2015 

2 103,8 60,5 5 

ÉAOP-
4.1.2/C-
11-2012-
0001  

Rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése az Észak-alföldi Régióban 

2012-
2014 

2 771,3 126,0 4 

ÉMOP-
4.1.2/A-
11-2012-
0001  

A rehabilitációs ellátórendszer 
fejlesztése az Észak-magyarországi 
régióban 

2012-
2014 

4 378,5 795,4 10 

KDOP-
5.2.1/C-
11-2011-
0001 

Rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése a Közép-Dunántúli 
Régióban 

2013-
2015 

1 728,8 51,4 6 

KEOP- 
Épületenergetikai fejlesztések, energia 
racionalizálás 

2010-
2014 

4 838,1 1 440,9 15 
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Projekt 
azonosító 

Projekt tárgya 
Projekt 
időtarta

ma 

A teljes 
támogatás 

összege 
(millió 
forint) 

2013. évi 
felhasználás 
(millió Ft) 

A 
programban 

résztvevő 
intézmények 

száma 

KMOP-
3.3.3-13-
2013-0099 

Megújuló energiahordozó-
felhasználás növelése  

2013-
2014 

198,2 3,3 4 

KMOP-
4.3.1/B-
11-2011-
0001 

Sürgősségi, gyermeksürgősségi ellátás 
fejlesztése 

2009-
2014 

2 184,6 722,0 2 

TIOP-
2.1.3-07/1-
2008-0009 

Aktív kórházi ellátásokat kiváltó 
járóbeteg szolgáltatások fejlesztése 

2008-
2013 

835,0 11,0 1 

TIOP-
2.2.2/08/2-
2009-0005 

Sürgősségi ellátás korszerűsítése 
2011-
2015 

3 779,4 1 650,0 14 

TIOP-
2.2.4-09/1-
2010-0018  

Struktúra változtatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg 
szakellátásban 

2010-
2015 

71 335,6 10 181,4 22 

TIOP-
2.2.5/-
09/1-2010-
0004 

Regionális onkológiai hálózat 
kialakítása 

2012-
2014 

1 543,4 386,6 4 

TIOP-
2.2.6-
12/1B-
2013-0008  

Az egységes betegellátó intézmény 
magasabb színvonalú szolgáltatás 
biztosításához megfelelő 
infrastruktúra kialakítása 

2013-
2015 

44 179,6 743,9 32 

TIOP-
2.2.7-
07/2F/2-
2009-0001 

Komplex infrastruktúra-fejlesztése az 
integrált Somogy megyei, balatoni 
egészségügyi ellátórendszer 
érdekében 

2009-
2015 

122 497,1 5 495,0 2 

TIOP-
3.4.2-11/1-
2012-0265  

Szent László Kórház simasági 
telephelyén Szociális Otthon építése, 
pszichiátriai betegek otthonának 
felújítása,  
férőhelybővítése, akadálymentesítés,   

2013-
2014 

166,0 7,0 1 

  Összesen: 
 

552 045,2 27 196,8 
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Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, 
közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok (Kft., 
Zrt.) 
 

So
rs

zá
m

 

Intézmény neve 
Gazdálkodó szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 
értéke  

2013.12.31. 
(millió Ft) 

Állami tulajdoni 
részesedés 

aránya 
(%) 

összege 
 (millió 

Ft) 

1. Bajai Szent Rókus Kórház 
Bácsalmási Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. 

45,2 6 0,4 

2. 
Dr. Kenessey Albert Kórház-
Rendelőintézet 

"Kórház Informatika 2000" 
Nonprofit Kft. 

n.a. 9 0,3 

3. 
Dr. Réthy Pál Kórház- 
Rendelőintézet 

Csabai 
Foglalkozásegészségügyi Kft. 

1,5 50 1,5 

4. Gróf Tisza István Kórház 
Reg.Eüinfo Közhasznú 
Társaság 

0,26 9 0,3 

5. Heim Pál Gyermekkórház Heim Szolgáltató Kft. n.a.  100 3,0 

6. 
Péterfy Sándor Utcai Kórház 
Rendelőintézet és Baleseti 
Központ 

Szent Kozma Gyógyszertár Bt. n.a. 50 0,5 

7. 
Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet 

"Kórház Informatika 2000" 
Nonprofit Kft. 

24,6 3 0,1 

8. 
Petz Aladár Megyei Oktató 
Kórház 

Észak- Dunántúli Regionális 
Mosoda Kft 

2,4 80 2,4 

9. 
Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet 

Promed Complex Nonprofit 
Közhasznú Kft.                                                        

n.a. 100 0,5 

10. 
Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház 

Medicopus Nonprofit Kft. 5 100 5,0 

11. 
Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház 

Somogyi Esély Kft. 1,6 33 1,6 

12. 
Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház 

Carenet Szolgáltató és 
Tanácsadó Kft. 

1,3 42 1,3 

13. 
Lumniczer Sándor Kórház-
Rendelőintézet 

Észak-Dunántúli Regionális 
Mosoda Kft 

n.a. 10 0,3 

14. Kátai Gábor Kórház 
Reg.Eüinfo Észak-Alföldi 
Regionális Eü. Informatikai 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

3 8,67 0,3 

15. Keszthelyi Kórház Ügyelet Kft. 4,4 51 1,4 

16. 
B.-A.-Z. Megyei Kórház és 
Egyetemi Oktató Kórház 

"Kórház Informatika 2000" 
Nonprofit Kft. 

25 32 1,0 

17. 
Karolina Kórház - 
Rendelőintézet 

Észak - Dunántúli Regionális 
Mosoda Kft 

n.a. 0   

18. Almási Balogh Pál Kórház 
"Kórház Informatika 2000" 
Nonprofit Kft. 

3 6 0,2 

19. Margit Kórház Pásztó 
"Kórház Informatika 2000" 
Nonprofit Kft. 

0 2 0,1 

20. Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház 
"Kórház Informatika 2000" 
Nonprofit Kft. 

n.a.  6 0,2 

21. 
Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház 

Kortex Kft F.A. n.a. 13,95 0,0 

22. 
Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház 

Opticenter Kft n.a. 25 0,7 
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Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke  

2013.12.31. 

Állami tulajdoni 
részesedés 

23. 
Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház 

Pulmocenter Kft n.a. 20 0,6 

24. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Hetényi Géza Kórház-
Rendelőintézet 

Hetényi Géza Foglalkozás-
Egészségügyi Kft. 

n.a. 50 1,5 

25. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Hetényi Géza Kórház-
Rendelőintézet 

Reg.Eüinfo Észak-Alföldi 
Regionális Eü. Informatikai 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

n.a. 12 0,4 

26. Zala Megyei Kórház 
TRANSHUMÁN Fuvarozó És 
Eü. Szoc. Szolg. Kft. 

14 99,17 14,4 

 
2013. évben vállalkozási tevékenységként 10 db intézmény működtetett közforgalmú 
gyógyszertárat, vagy gyógynövény- és gyógyászati segédeszköz szaküzletet. A 
tevékenységből származó eredményt 56,2 millió forint befizetési kötelezettség terheli. 
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14. cím: Országos Mentőszolgálat 
 
Az intézmény neve: Országos Mentőszolgálat  
Törzskönyvi azonosítója: 309985 
Az intézmény honlapjának címe: www.mentok.hu 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 

Az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) feladata az ország egész 
területére kiterjedően az életmentés, a sürgősségi betegellátás keretében földi és légi 
mentés, elsősegélynyújtás. Az OMSZ a mentőfeladatok összehangolását, a zavartalan 
működés biztosítását hét regionális mentőszervezet útján, légi mentési feladatait az 
általa alapított, egyszemélyes vagyonkezelésében és szakmai felügyelete alatt álló 
Magyar Légimentő Nonprofit Kft. útján, 7 db légimentő bázisról látja el. Az országos 
betegellátó tevékenysége érdekében mentőállomás-hálózatot, földi és légi mentőjármű 
parkot tart fenn, országosan működteti a sürgősségi segélyhívó számokhoz kapcsolódó 
mentésirányítási rendszert, a társszervezetekkel együttműködve közreműködik 
tömeges balesetek, elemi csapások és katasztrófák esetén a kárhely felszámolásában, 
irányítja és végzi az elsődleges egészségügyi ellátást. Az OMSZ – szabad kapacitása 
terhére – térítés ellenében betegszállítási feladatokat, központi orvosi ügyeleti 
feladatokat is ellát, valamint rendezvény helyszínén térítés ellenében 
rendezvénybiztosítási tevékenységet is végez. Közreműködik az oxyológiai 
kutatómunka elvi-módszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak 
oxyológiai szakképzésében és továbbképzésében.  

2008. január 1-jétől az OMSZ kizárólag mentési feladatokat lát el. Az olyan (beteg) 
szállítási feladatokat, ahol orvosilag nem indokolt sem a sürgősség, sem a magasan 
képzett szakszemélyzet, 2008. eleje óta az Országos Betegszállító Szolgálat (OBSZ) 
látja el. Az Országos Mentőszolgálat végzi továbbá a betegszállítások irányítását, azok 
összehangolását, a betegszállításokra vonatkozó megrendelések, hívások fogadását is. 
Az egyszerű, szakkíséretet nem igénylő betegszállítások megrendelésére az OMSZ 
országosan egységes, négyjegyű, központi telefonszámot, valamint külön honlapot 
működtet. 

2013. évben jelentős fejlesztések kezdődtek az OMSZ-nál, amelynek során - uniós 
forrásból - 22 db új mentőállomás építése kezdődött meg a 15 percen belüli kiérkezés 
szempontjából „fehér foltnak” számító térségekben. A tervezett 22 db állomás 
működésével a lakosság 97,8 %-a válik a riasztástól számított negyed órán belül 
elérhetővé, azaz további közel 156 ezer ember lesz elérhető. A fejlesztés során az 
OMSZ az új mentőállomásokra új gépkocsik beszerzését is tervezi, így az állomások 
mindegyike két teljes értékű B típusú mentőautóval áll majd szolgálatba. Az uniós 
támogatás keretéből a 22 db új mentőállomás mellett, megújul 60 db már meglévő 
állomás is. Ezen felújítások is elsősorban a kivonulás gyorsítását segítik elő (például 
új, önműködő kapuk beépítésével), de szempont az üzemeltetési, működési költségek 
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csökkentése is. A felújítandó állomásokon így nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, 
illetve a fűtésrendszer korszerűsítése valósul meg.  

Az új mentőállomások és új autók mellett, a már meglévő egységek mentőeszközeinek 
fejlesztése, korszerűsítése is kiemelten fontos feladat az OMSZ-nál, ezért valamennyi, 
már meglévő B típusú mentőautó új eszközökkel kerül felszerelésre. Többek között 
lapáthordágyak, vákuumsínek, félautomata defibrillátorok, sürgősségi táskák és a 
betegek életjelenségeinek mérésére és rögzítésére szolgáló eszközök kerülnek majd a 
mentőautókba. Az új eszközök többsége képes lesz majd az új mentésirányítási 
rendszerrel (MIR) való kommunikációra is. Az új mentésirányítási rendszerben a 
beérkező segélyhívások kezelése – az eddigi papír alapú munkavégzés helyett – 
számítógépes támogatással, a hívás, vagy esemény helyszínének meghatározására is 
alkalmas térinformatikai rendszer segítségével történik. 

Az OMSZ mentésirányítási rendszerének fejlesztését célzó beruházással Egységes 
Segélyhívó Rendszerrel (ESR-112) kompatibilis, informatikai alapú mentésirányítási 
rendszer kerül bevezetésre, amely beruházás a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program keretében meghirdetett „Mentésirányítási rendszer fejlesztése” című kiemelt 
projekt keretében valósul meg, amely beruházásra 3.482,6 millió forint áll az OMSZ 
rendelkezésére. 

Az OMSZ operatív mentő feladatait 2013. évben 231 db mentőállomáson, 745 db 
szervezett-, illetve tartalékokkal együtt összesen 887 db mentőgépkocsi 
igénybevételével látta el. Az OMSZ 2013. évben 1.082.447 esetben nyújtott segítséget, 
mentőgépjárműveinek futásteljesítménye 38.260.377 kilométer volt. Az OMSZ 2013. 
év végén 1058 db gépjárművet üzemeltetett, amelyből 887 db volt mentésben részt 
vevő, ezen belül 640 db mentőgépjármű, 247 db eset-, rohamkocsi. A mentőorvosi 
kocsik száma 8 db. 

Tavasztól-őszig 4 db mentőmotor erősítette az OMSZ-ot. Az összkerék meghajtású 
mentőkocsik száma 8 db. A mentőgépjárművek átlag életkora 8,35 év, átlagos 
futásteljesítményük 383 ezer km, ezen belül az eset-roham kocsiké 7,75 év, illetve 276 
ezer km. 

Az OMSZ vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2013. évben. 

Az OMSZ rendelkezik Munkáltatói Lakásépítési Alap számlával, amelyet az OTP Bank 
Zrt.–nél vezet. 2013. évben összesen 18 fő részesült lakásépítési, lakás felújítási 
kölcsönben, összesen 11,2 millió forint értékben.  

Az OMSZ letéti számlával, valamint devizaszámlával nem rendelkezik. 
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Az előirányzatok alakulása 
 

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 32 531,6 27 209,4 27 209,4 35 149,3 33 900,5 104,2% 96,4% 

  ebből:  személyi juttatás 18 371,2 15 911,9 15 911,9 19 385,1 19 201,5 104,5% 99,1% 

Bevétel 28 264,0 26 826,4 26 826,4 32 706,2 32 009,3 113,3% 97,9% 

Támogatás 2 755,1 383,0 383,0 842,8 842,8 30,6% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 3 112,8 0,0 0,0 1 600,3 1 573,0 50,5% 98,3% 

Létszám (fő)  7 214 7 432  7 432 7 225 100,2% 97,2% 

 
   millió forintban egy tizedessel        fő 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel 
Támoga

tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyez

ett)  

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat 27 209,4 26 826,4 383,0 15 911,9 7432 

Módosítások jogcímenként      
Kormányzati hatáskörben 450,3 0,0 450,3 337,9 0 
1159/2013. (III.28.) Korm. határozat - 
bérkompenzáció 676,0  0,0 676,0 516,0   
3932/36/2013.  NGM levél - 
bérkompenzáció elszámolása -225,7  0,0 -225,7 -178,1   
Irányítószervi hatáskörben 42,8 33,3 9,5 7,5 0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
megállapodás alapján 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-
módosítás 42,8 33,3 9,5 7,5   
     - intézmények közötti átcsoportosítás 9,5  0,0 9,5 7,5   
     - többletbevétel engedélyezése 33,3 33,3  0,0  0,0   
Intézményi hatáskörben 7 446,8 7 446,8 0,0 3 127,8 0 
   2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 1 600,3 1 600,3  0,0 125,0   
   Többletbevétel 5 846,5 5 846,5  0,0 3 090,2   
   Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 0,0  0,0  0,0 -87,4   
Előirányzat-módosítás összesen: 7 939,9 7 480,1 459,8 3 473,2 0 

2013. évi módosított előirányzat 35 149,3 34 306,5 842,8 19 385,1 7432 
 
Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 

Az OMSZ 2013. évi költségvetésének kiadási főösszege 27.209,4 millió forintban lett 
meghatározva, amely 35.149,3 millió forintra emelkedett 2013. évben. A módosított 
előirányzat terhére 33.900,5 millió forint kiadás teljesült, amely 96,4 %-os teljesítési 
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aránynak felel meg. A 7.939,9 millió forint összegű előirányzat-módosításból 450,3 
millió forint kormányzati hatáskörben, 42,8 millió forint irányítószervi hatáskörben, 
7.446,8 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.  

Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 450,3 millió forint a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának 
finanszírozására került biztosításra.  

Az irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítás kapcsán 9,5 millió forint az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (továbbiakban: EEKH) 
költségvetése terhére a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok finanszírozása céljából 
került biztosításra.  

Az irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítással kapcsolatban 33,3 millió forint a 
2013. év során befolyt intézményi működési, valamint felhalmozási többletbevételek 
előirányzatosításából adódott, amely bevételeket az OMSZ mentőgépjárművek és 
mentőállomások felújítására használt fel.  

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 7.446,8 millió forint összegű előirányzat 
módosítás az előző évi előirányzat-maradvány (1.600,3 millió forint) felhasználása, az 
E-Alaptól, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel, különböző pályázatok, 
EU-s programok finanszírozásával kapcsolatos többletbevétel (5.846,5 millió forint) 
előirányzatosítása miatti módosítás.  
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadások 4,5 %-kal haladják meg az előző évi 
teljesítést, a módosított előirányzattól (19.385,1 millió forint) 0,9 %-kal marad el. Az 
előző évhez viszonyított magasabb teljesítés részben a 2003. évi LXXXIV. törvény 
szerint az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer keretében megvalósult 
bérfejlesztéssel magyarázható. Az OMSZ személyi juttatások sorára tervezett eredeti 
előirányzata (15.911,9 millió forint) az év közben, összesen 3.473,2 millió forinttal 
megemelésre került. Ennek okai többek között: 

- az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozattal bérkompenzáció fedezetére 
biztosított (337,9 millió forint) támogatás,  

- az irányítószervi hatáskörben történt 7,5 millió forint összegű előirányzat-
módosítás, amely támogatás az EEKH költségvetéséből a rezidensképzés 
felmerülő kiadásainak fedezetére került biztosításra, 

- intézményi hatáskörben történt 3.127,8 millió forint összegű előirányzat-
módosítás, amelyből 3.090,2 millió forint az OMSZ-hoz befolyt 
többletbevételek, 125,0 millió forint a 2012. évi előirányzat-maradvány miatti 
növekedés. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
sorra történő előirányzat-átrendezés 87,4 millió forinttal csökkentette a 
személyi juttatások előirányzatát. 

2013. évben az OMSZ engedélyezett létszáma 7.432 fő volt. Az éves átlagos 
statisztikai létszám 2012. évben 7.214 fő, 2013. évben 7.225 főben realizálódott.  
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A dologi kiadások előirányzatának alakulása 
 

A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata (6.710,8 millió forint) év közben 
861,9 millió forinttal megemelésre került, így az a tavalyi év végére 7.572,7 millió 
forintra módosult. A dologi kiadások előirányzata 84,5%-ban teljesítéssel érintett. 

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a készletbeszerzésre fordított összeg, 
amely az összes dologi kiadás 36,3 %-a. E tételen belül elsősorban hajtó- és 
kenőanyagok beszerzésére (1.411,0 millió forint), szakmai anyagok beszerzésére 
(527,0 millió forint), egyéb anyagbeszerzésre (63,0 millió forint), munkaruha, 
védőruha, formaruha, egyenruha beszerzésére (88,9 millió forint) és 
gyógyszerbeszerzésre (152,2 millió forint) költött az OMSZ 2013. évben. 

A dologi kiadások 21,3 %-át szolgáltatási kiadásokra fordította az OMSZ, ezen belül 
elsősorban közüzemi szolgáltatásokra, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 
kiadásaira, és egyéb üzemeltetési kiadásokra költött a 2013. évben. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az OMSZ 2013. évi költségvetése beruházási kiadások soron eredeti előirányzattal 
nem rendelkezett, a módosított előirányzat részben az intézményi maradvány, a befolyt 
többletbevételek, valamint az egyéb működési célú kiadások terhére történő 
előirányzat-átrendezés intézményi hatáskörű előirányzatosítása miatt, 2.267,5 millió 
forintra emelkedett. A beruházási kiadások 8,6 %-át immateriális javak vásárlására, 
3,1 %-át ingatlanokon történt beruházásokra, 35,8 %-át gépek, berendezések, 
felszerelések vásárlására, 31,2 %-át járművek vásárlására, 21,3 %-át a beruházások 
általános forgalmi adójának megfizetésére fordították. Ezen beszerzések, beruházási 
munkák nagy része az intézménynél futó TIOP és annak tükörprojektjéhez 
kapcsolódtak. A projektek keretében sor került az Integrált Vállalati Irányítási 
Rendszer (IVIR) kialakítására, az informatikai rendszer fejlesztésére, 
számítástechnikai eszközök beszerzésére és telepítésére, valamint maga a szoftver is 
az OMSZ nyilvántartásába került.  
 

A beruházási céltámogatások felhasználása 8,5 %-kal emelkedett az elmúlt évhez 
képest, döntően a mentőgépjármű, valamint a mentésirányítási rendszer kialakítása 
miatti beszerzések miatt.  

Az OMSZ felújítás soron sem rendelkezett eredeti előirányzattal 2013. évben, a 
módosított előirányzat 120,8 millió forint lett az év végére, amely intézményi 
hatáskörben többletbevételek, valamint kiemelt előirányzatok közötti átrendezés miatt 
végrehajtott 90,5 millió forint összegű módosításból, valamint irányítószeri 
hatáskörben végrehajtott 30,3 millió forint összegű módosításból adódott. A 
felügyeleti hatáskörű előirányzat-emelés az OMSZ 2013. év folyamán befolyt 
felhalmozási többletbevételeinek előirányzatosításához kapcsolódik, amely bevétel az 
OMSZ leselejtezett gépjárműinek, valamint alkatrészeinek értékesítéséből adódott. A 
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keletkezett felhalmozási többletbevétel mentőgépjárművek, mentőállomások 
felújítására került engedélyezésre a tárca által. 

Felújításra összesen 57,8 millió forintot költött az OMSZ 2013. évben, amelyből 
ingatlanok korszerűsítése történt meg. Ennek keretében a Mentésirányítási Rendszer 
(MIR) kialakítása valósult meg Békéscsaba, Szekszárd, Szolnok, Kecskemét, Szeged, 
Kazincbarcika, Nyíregyháza, Zalaegerszeg városokban. Az irányítórendszer 
kialakításával kapcsolatos munkálatok 2014. évben is folytatódnak. A felújítási 
kiadások kisebb részét a meglévő mentőállomások felújítási munkái (tetőszigetelés, 
garázskapu felújítása, kazáncsere) tették ki 2013. évben. 
 
A bevételek alakulása 

2013. évben az OMSZ költségvetésének saját bevételi összege 26.826,4 millió 
forintban lett meghatározva, ténylegesen 32.009,3 millió forint bevétel realizálódott, 
amely 13,3 %-kal haladta meg az előző évi teljesítést, és amely a módosított 
előirányzattól (32.706,2 millió forint) 2,1 %-kal marad el.  

A befolyt bevételekből 499,9 millió forint intézményi működési bevétel, 31,4 millió 
forint felhalmozási bevétel, 31.444,1 millió forint támogatásértékű bevétel, 33,9 millió 
forint működési célú pénzeszköz átvétel.  

A befolyt, 29.900,4 millió forint összegű támogatásértékű működési bevételből 
27.873,0 millió forint az E-Alapból, 303,7 millió forint EU-s programok 
finanszírozására fejezeti kezelésű előirányzatról, 107,3 millió forint 
önkormányzatoktól, 51,1 millió forint különféle társulásoktól származik. Az 
önkormányzatoktól és kistérségi társulásoktól orvosi ügyelet és diszpécser szolgálat 
működtetésére kapott támogatást az OMSZ. A Belügyminisztérium az árvízi védekezés 
következtében felmerülő kiadások fedezetére 32,3 millió forintot biztosított az OMSZ 
részére.  

A minisztérium fejezeti kezelésű előirányzata terhére az 1356/2013. (VI. 24) Korm. 
határozat alapján minimálbér és garantált bérminimum fedezetére 1.378,9 millió forint 
összegű maradvány került átadása az OMSZ részére. Ezen felül egyéb fejezeti 
előirányzatból 4,1 millió forint is érkezett az OMSZ-hoz.  

Az OMSZ gépjármű állományának átlagéletkora és futásteljesítménye magas, a 7 
évesnél idősebb mentőgépkocsik az állomány 67,0 %-át teszik ki, ennél fogva a javítási 
költségek évről évre növekszenek. Az 1765/2013. (X. 25) Korm. határozat alapján a 
tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére gépjármű-karbantartási költségek 
finanszírozása céljából 150,0 millió forintot biztosított az OMSZ részére. 

1.543,7 millió forint támogatásértékű felhalmozási bevétel folyt be az OMSZ-hoz 
2013. évben, amelyből 1.393,6 millió forintot fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s 
programokra és azok hazai társfinanszírozására, 0,1 millió forintot helyi 
önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől, 150,0 millió forintot a minisztérium 
fejezeti kezelésű előirányzata terhére összetört helikopter pótlására kapott. 

A bevételek alakulását döntően a követelésállomány nagysága határozza meg. Az 
intézmény behajthatatlan követeléseinek állománya az elmúlt időszakban jelentősen 
lecsökkent - első sorban - a jogszabályi előírásoknak megfelelő leírások következtében. 
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A követelésállomány radikális csökkentése érdekében az OMSZ rendszeresen, 
negyedévente felszólítja vevőit, és többszöri sikertelen felszólítást követően jogi útra 
tereli számláinak kiegyenlítését.  
 
Előirányzat-maradvány 
 
Az OMSZ 2012. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 1.600,3 millió forint volt, 
amelyből az OMSZ a meghiúsult kötelezettségvállalásainak maradványából az 
1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján 267,4 millió forintot szállítói 
kötelezettségeinek rendezésére, illetve koraszülött mentőegység beszerzésére 
használhatott fel. A 2012. évi maradványból összesen 1.573,0 millió forint került 
kifizetésre 2013. évben. 

Az intézmény 2013. évi maradványa 552,0 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezését az alábbi főbb tényezők 
okozták, illetve befolyásolták: 

• az évközben bevezetett engedélyezési eljárások,  
• az eredménytelen közbeszerzési pályázatok ismételt kiírása, 
• a céltámogatások év vége közeli leutalása. 

A keletkezett maradványból 167,0 millió forint koraszülött mentés működtetésére, 
13,3 millió forint orvosi ügyeletek működtetésére, 53,0 millió forint szállítói 
kötelezettségek teljesítésére, 27,3 millió forint koraszülött mentőgépjárművek 
beszerzésére, 291,4 millió forint az intézménynél futó uniós projektek 
megvalósításával kapcsolatban felmerülő kiadások biztosítására kerül felhasználásra.  

 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az OMSZ eszközeinek, forrásainak főösszege 7,0 %-kal csökkent az előző évhez 
képest, záró állomány 12.255,5 millió forint lett.  

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 1.126,4 millió forinttal nőtt 
az előző évhez képest. Ez leginkább a beruházások, felújítások növekedésének az 
eredménye, amely 858,4 millió forinttal haladta meg a 2013. évi értéket. A járművek 
értéke 21,5 %-kal haladta meg az előző évit, amely elsősorban az új 
mentőgépjárművek beszerzésének az eredménye. A vagyoni értékű jogok állománya 
217,3 millió forinttal nőtt a 2012. évihez képest. 

A forgóeszközök értéke 2.042,9 millió forinttal csökkent a 2013. évi értékhez képest, 
amelyhez a pénzeszközök záró állományának 1.838,2 millió forint összegű csökkenése 
jelentős mértékben hozzájárult. 

A forrás oldalon a 2013. december 31-i állapotnak megfelelő szállítók állománya 
540,7 millió forintról 561,0 millió forintra nőtt, a költségvetési tartalékok 65,5 %-kal 
maradtak el az előző évi tartalékoktól.  

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 24.308,8 millió forintról 25.530,1 
millió forintra növekedett az év során. A tárgyévi értékcsökkenés 15.877,7 millió 
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forint volt. A befektetett eszközök nettó értéke 114,7 millió forinttal csökkent az év 
eleji nettó állományértékhez viszonyítva.  

Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 2013. évben 1.108,1 millió forintot, 
mentőgépjárművek beszerzésére 966,6 fordított az OMSZ. Elavult, nem használható 
egészségügyi eszközök selejtezésére 70,1 millió forint értékben, járművek 
selejtezésére 95,5 millió forint értékben került sor.  

Az OMSZ követelés állománya 24,6 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, 
2013. december 31-én 25,6 millió forint volt. 
 
Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok, 
közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok 
tevékenységének értékelése 
 
Gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel kizárólag a Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft-ben rendelkezik az OMSZ, amelyben 100 %-os tulajdonos. Az OMSZ 
bevitt vagyona 3,0 millió forint törzstőke, amely az alapítás óta nem változott. A 
Magyar Légimentő Nonprofit Kft-t, illetőleg annak jogelődjét, az Országos 
Mentőszolgálat Légimentő Kht-t az OMSZ alapította 2005. évben. A Légimentő Kft. 
tulajdonjoga 2007. évben átkerült az MNV Zrt-hez, és egy 2008. április 30-án, az 
OMSZ és az MNV Zrt. között kötött megállapodás értelmében az MNV Zrt. a 
tulajdonosi jogok gyakorlását átengedte az OMSZ részére. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8. § (7) bekezdése értelmében a 
tulajdonosi joggyakorlás tárgyában létrejött (vagyonkezelési) szerződést 2012. 
december 31-ével módosítani kellett. Sor került a vonatkozó vagyonkezelési szerződés 
megszűntetésére, valamint ezzel egyidejűleg a társasági részesedéshez kapcsolódó 
jogok további gyakorlását lehetővé tevő megbízási szerződés megkötésére az MNV 
Zrt-vel.  
 

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

A Mentőszolgálat az alábbi Európai Uniós forrásból megvalósuló programokban vett 
részt 2013. évben: 
1. TIOP-2.2.1/11/1-2012-0001- „Sürgősségi ellátás fejlesztése-mentés” 

A projekt alapvető célja a prehospitális sürgősségi ellátás terén tapasztalható földrajzi 
egyenlőtlenségek csökkentése, országosan legalább a lakosság 90 %-át érintő területen 
a 15 percen belüli elérés lehetőségének biztosítása (elsődleges indikátor) a földi 
mentés infrastruktúrájának fejlesztésével.  

A konstrukció keretében a mentőállomás-hálózat logisztikai átszervezése, új földi 
mentőállomások létesítése, a létező mentőállomások felújítása, korszerűsítése és 
eszközparkjának fejlesztése, valamint a bevethető egységek számának növelése 
valósul meg. A pályázat futamideje 2 év, amely a 2012. szeptember 1. és 2014. 
augusztus 31. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 10.940,0 millió forint, 
amelyből 220,1 millió forint került felhasználásra 2013. évben. 
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2. TIOP -2.3.4-09/2-2009-0002 „Mentésirányítási rendszer fejlesztése” 
 

A projekt alapvető célja az Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetése és a 
Mentésirányítási rendszer fejlesztése. 

A program 2010. szeptember 1-jétől tart, befejezése 2014. május 31-ig várható. A 
projekt támogatási főösszege 3.482,6 millió forint, amelyből a programmal 
kapcsolatos feladatok megvalósítására 1.309,4 millió forint került kifizetésre 2013. 
évben. A projekt költségvetése terhére 2013. december 31-ig összesen 1.860,2 millió 
forint került felhasználásra. 
 
3. KMOP-4.3.3/B-09-2F-2009-0002 „Közép - Magyarországi régió egészségügyi 

informatikájának fejlesztése” 
 

Tükörprojektje a TIOP- 2.3.4-09/2-2009-0002 projekt.  

A program 2010. szeptember 1-jétől tart, befejezése 2014. május 31-ig várható, a 
projekt teljes támogatási kerete 591,0 millió forint, amelyből a projekttel kapcsolatos 
feladatokra 232,7 millió forint került kifizetésre a 2013. évben. A projekt költségvetése 
terhére 2013. december 31-ig összesen 330,1 millió forint került felhasználásra. 
 
4. EKOP-2.1.12-2011-2012-0001 „Az európai segélyhívószámra épülő Egységes 

Segélyhívó rendszer” 
 

A projekt alapvető célja a segélykérések fogadását egységes rendszerben megvalósító 
Hívásfogadó Központ kialakítása, a 112-es európai segélyhívó számon alapuló 
Egységes Segélyhívó Rendszer komplex megújítása, ennek részeként a Készenléti 
Szervek tevékenységirányító rendszereinek korszerűsítése, továbbfejlesztése, a közös 
rendszerelemként megjelenő hívásfogadó egység és a szervezeti sajátosságokból 
adódóan jelenleg elkülönülten kialakított és működő tevékenység-irányítási rendszerek 
egységes integrált rendszerré történő továbbfejlesztése. 
A projekt teljes támogatási kerete 19,3 millió forint, megvalósítása a 2012. január 6. és 
2014. március 31. közötti időszakot érinti. A folyósított támogatásból 11,4 millió 
forint felhasználásra került.  
 
5. TÁMOP-6.2.2.B-12/1-2012-0001 „Kompetenciafejlesztés a mentőgyakorlatban” 
 

Az OMSZ a Semmelweis Egyetemmel (SE) konzorciumban a kivonuló 
mentődolgozók hatáskörét bővítő és a betegellátás színvonalát növelő 8 kompetencia 
kör kifejlesztésére vállalkozott. A projekt keretében az OMSZ állományában 
szolgálatot teljesítő mentőápolók, mentőtisztek, mentőorvosok, mentésirányítók, 
mentésvezetők számára folyamatosan fejleszthető, naprakész, multimédia anyagokkal 
és önellenőrző mérőeszközökkel kiegészített, az intézet oktatási portálján elérhető 
oktatási tananyagok kerülnek fejlesztésre.  
A projekt teljes támogatási kerete 17,4 millió forint volt, amelyből az OMSZ-t 
megillető támogatás összege 13,7 millió forint. A program megvalósítása a 2013. 
február 15. és 2013. október 31. közötti időszakot érintette.  
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6. TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0041 – „Mentőtechnikusi munkakör kialakítása” 
 

A projekt célja a mentőtechnikusi munkakör kialakítása. Az OMSZ feladata az 
életmentés, a sürgős ellátás biztosítása. A mentőegységet 1 fő gépjárművezető, 1 fő 
mentőápoló és 1 fő mentőtiszt/mentőorvos alkothatja. A team akkor tudja ellátni a 
feladatát, ha biztosított a mobilitása és a szakmai feltétel. Az OMSZ vizsgálata alapján 
a sürgősségi ellátásban jártas 2 fős mentőegység kialakításával mind a szervezeti 
hatékonyság, mind a mentőegységek rendelkezésre állása is javul. Mind a 
mentőtiszt/mentőorvos mellett, mind a rangidős mentőápoló mellett képes ellátni a 
feladatát egy mentőtechnikus. Az új munkakörök létrehozására első fázisban azon 
környezetekben kerül sor, ahol a tartós létszám hiány miatt a kapcsolódó munkakörök 
leépítésére, illetve az egyébként szükséges mentőegységek felszámolására kerülne sor. 
A mentőtechnikus, mint új munkakör lehetőséget biztosít a korábban más 
munkakörben foglalkoztatott munkatársak tovább foglalkoztatására.  
A projekt teljes támogatási kerete 199,9 millió forint, a program megvalósítása a 2013. 
február 1. és 2014. május 31. közötti időszakot érinti. A projekt költségvetése terhére 
2013. december 31-ig összesen 65,9 millió forint került felhasználásra. 
 
7. KEOP-7.4.0-2010-0009 – „Mentőállomások energetikai korszerűsítésének 

előkészítése az Észak-Magyarországi Régióban”, KEOP-7.4.0-2010-0010 – 
„Mentőállomások energetikai korszerűsítésének előkészítése az Észak-Alföldi 
Régióban” 

 

A KEOP pályázatok célja az egészségügyi intézetek energetikai racionalizálása, 52 db 
mentőállomás épületének, az energiahatékonyság optimalizálása érdekében a kor 
követelményeinek megfelelő felújítása volt. A pályázatok futamideje 2010. április 26. 
és 2013. március 30. közötti időszakot érintette. A pályázatok teljes összege 95,9 
millió forint volt, amelyeknek teljes keretét az Európai Unió biztosította, és amelyet az 
OMSZ teljes egészében felhasznált 2013. évben. 
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16. cím: Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 
 
Az intézmény neve: Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei  
Törzskönyvi azonosítója: 329530 
Az intézmény honlapjának címe: www.antsz.hu 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei (továbbiakban: OTH) az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvényben, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 
törvényben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a 
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendeletben, valamint a végrehajtásukra kiadott külön jogszabályokban foglalt 
népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügy (környezet- és 
település-egészségügy, élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, 
kémiai biztonság), a járványügy, az egészségfejlesztés (egészségvédelem, 
egészségnevelés és egészségmegőrzés), továbbá az egészségügyi, gyógyszerügyi 
igazgatás és koordináció, szakmai felügyeletét és egészségügyi hatósági tevékenysége 
területén a hozzá telepített feladatokat látja el. 

Az ÁNTSZ szervezetrendszere 2011. január 1-jétől a 323/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet értelmében az OTH és annak irányítása alatt álló országos intézetekből áll.  

Az OTH középirányítása alá tartozó országos intézetek: 

- Országos Alapellátási Intézet (OALI) az alapellátás területén az ÁNTSZ 
gyógyító-megelőző, szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató 
intézménye, ehhez kapcsolódóan végzi feladatát. 

- Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) feladata az egészségfejlesztési 
(egészségvédelmi, egészségnevelési és egészség megőrzési) tevékenység, illetve 
részvétel a lakosságot érintő, és a megelőzést szolgáló programok kidolgozásában 
és végrehajtásában, a feladatát szabályozó jogszabályok alapján. 

- Országos Epidemiológiai Központ (OEK) a fertőző betegségek 
epidemiológiájával, járványügyi és klinikai mikrobiológiai vizsgálatokkal, valamint 
az immunbiológiai készítmények és diagnosztikumok ellenőrzésével foglalkozó 
országos intézet.  Az OEK referencia, regionális, járványügyi és BSL 3-4 (veszélyes 
és különleges biológiai hatóanyagok) laboratóriumokat működtet, bioterrorizmusra 
alkalmas veszélyes kórokozók mintavételezését, járványügyi mikrobiológiai 
vizsgálatát végzi, nemzeti törzsbankot, valamint tipizáló, referencia savóbankot tart 
fenn. Működteti a Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontot, valamint a 
nemzeti kábítószer adatgyűjtő központ (Reitox hálózat) tagjaként a Nemzeti Drog 
Fókuszpontot. 

- Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) az élelmezés- és 
táplálkozás-egészségügy szakterületén szakmai-módszertani, tudományos kutatási, 
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képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai felügyeleti, szakértői 
feladatokat ellátó szerv, különös tekintettel a lakosság táplálkozására, a különleges 
táplálkozási célú élelmiszerekre, az étrend-kiegészítőkre, a kozmetikumokra, 
valamint kiemelten az oktatási és nevelési intézményekben, munkahelyeken történő, 
és a fekvőbeteg gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkeztetésre. 

- Országos „Frederic Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató 
Intézet (OSSKI) a sugárbiztonság, sugáregészségügy és sugárbiológia 
szakterületén, az ÁNTSZ szakmai-módszertani, szakmai felügyeleti, szaktanácsadó, 
tudományos kutatási, képzési és továbbképzési országos intézete. 

- Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) az ÁNTSZ tudományos kutatási, 
képzési, továbbképzési intézménye, feladata a kémiai biztonsággal, a veszélyes 
anyagokkal és készítményekkel összefüggő feladat- és hatáskörök ellátása. 

- Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) alapfeladata a környezet 
egészségkárosító hatásainak vizsgálata és a megelőzés lehetőségeinek feltárása. Az 
ÁNTSZ szakmai módszertani, szakvéleményezési, szakmai felügyeleti, tudományos 
kutatási, képzési, továbbképzési intézménye.  

- Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) gyermek egészségügyi 
feladatokat, valamint gyermekek érdekében végzett prevenciós feladatokat lát el. 
Hazai és nemzetközi kutatásokban vesz részt, valamint modell értékű 
szakrendeléseket működtet. 

 

A szakmai tevékenységeket érintően egy jelentős többletfeladat jelentkezett az OTH-
nál a 2013. év vonatkozásában: 
 

A területi szervek jogszabályi kötelezés alapján előírt éves országos hatósági 
ellenőrzési tervének koordinálása, összeállítása, interneten történő publikálása, 
továbbá az ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves beszámoló összeállítása 2013. 
évben jelentett először többletfeladatot az OTH-nak.  

Az Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet alaptevékenységében 2013. 
évben jelentős változást a 2013. július 11-én hatályba lépett kozmetikai termékekről 
szóló 1223/2009/EK európai uniós rendelet, és az uniós rendelet végrehajtásáról szóló 
246/2013. (VII. 2) Korm. rendelet eredményezett, amely nemzeti hatóságként az 
OÉTI-t jelölte ki. A rendeletek alapján megszűnt a kozmetikai termékek OÉTI-nél 
történő bejelentési kötelezettsége, helyébe az uniós CPNP rendszerbe való regisztrálás 
lépett.  

Az OÉTI számára a tárgyévben többletfeladatként jelentkezett az óvodai és iskolai 
táplálkozási környezetre vonatkozóan végzett országos felmérés, továbbá a 
kereskedelmi forgalomban kapható élelmiszerek transz-zsírsav tartalmának 
laboratóriumi mérései. 

2013. évben az OTH gazdasági osztálya számára többletfeladatként jelentkezett az 
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 
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(továbbiakban: OBDK) személyügyi, bér- és munkaügyi feladatainak ellátása, 
amellyel kapcsolatban a Felek között együttműködési és munkamegosztási 
megállapodás került megkötésre. Ennek értelmében az OBDK gazdálkodási 
feladatainak ellátása 2012. november 1-jétől 2013. április 30-ig tartozott az OTH 
kötelezettségei közé. 

Az OTH és intézetei vállalkozási tevékenységet nem folytatattak, gazdasági 
társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkeztek a tavalyi évben. 

Pénzforgalmukat kizárólag a Magyar Államkincstár által vezetett előirányzat-
felhasználási keret számlán bonyolították, a dolgozóik részére lakásépítési és vásárlási 
támogatást nem nyújtottak. 

Az OTH és az irányítása alá tartozó országos intézetek közül az OALI rendelkezett 
letéti számlával a 2013. évben. A letéti számlán az OALI által foglalkoztatott 
közalkalmazottak peres ügyeivel kapcsolatos levonások kerültek elkülönítésre. Nyitó 
egyenlege nem volt a számlának, a dolgozók peres ügyeivel kapcsolatban az év 
közben befolyt bevételt figyelembe véve a letéti számla záró egyenlege 0,1 millió 
forintot tett ki 2013. december 31-én. A számláról kifizetés nem történt a 2013. évben.  
 
 
Az előirányzatok alakulása 
 

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 14 444,1 13 912,5 13 912,5 17 426,6 14 875,0 103,0% 85,4% 

  ebből:  személyi juttatás 3 513,7 3 841,1 3 841,1 4 338,9 3 645,7 103,8% 84,0% 

Bevétel 4 037,5 2 605,8 2 605,8 4 547,1 3 891,6 96,4% 85,6% 

Támogatás 11 505,0 11 306,7 11 306,7 10 528,9 10 528,9 91,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 1 252,2 0,0  0,0 2 350,6 2 233,4 178,4% 95,0% 

Létszám (fő)  953 984  984 1 006 105,6% 102,2% 
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    millió forintban egy tizedessel      fő 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélye

zett)  

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat  13 912,5 2 605,8 11 306,7 3 841,1 984 

Módosítások jogcímenként           
Kormányzati hatáskörben 86,2 0,0 86,2 67,9 0 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat - 
bérkompenzáció 65,1 0,0 65,1 51,2   
3932/36/2013.  NGM levél - 
bérkompenzáció elszámolása 3,1 0,0 3,1 2,5   
8969/19/2013 sz. NGM levél Prémiumévek 
program I.  3,9 0,0 3,9 3,1   
16672/18/2013 sz. NGM levél Prémiumévek 
program II.  6,2 0,0 6,2 4,9   
22872/15/2013 sz. NGM levél Prémiumévek 
program III.  3,9 0,0 3,9 3,1   
27462/16/2013 sz. NGM levél Prémiumévek 
program IV.  4,0 0,0 4,0 3,1   
Irányítószervi hatáskörben -698,4 165,6 -864,0 2,4 0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
megállapodás alapján 0,0 0,0 0,0 0,0 
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 0,0 0,0 0,0 0,0 
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-
módosítás -698,4 165,6 -864,0 2,4  
     - intézmények közötti átcsoportosítás -864,0 0,0 -864,0 2,4  
     - többletbevétel engedélyezése 165,6 165,6 0,0 0,0  
Intézményi hatáskörben 4 126,3 4 126,3 0,0 427,5 0 
   2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 2 350,6 2 350,6 0,0 219,9   
   Többletbevétel 1 775,7 1 775,7 0,0 506,8   
   Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -299,2   

Előirányzat-módosítás összesen: 3 514,1 4 291,9 -777,8 497,8 0 
2013. évi módosított előirányzat 17 426,6 6 897,7 10 528,9 4 338,9 984 
 
Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 

Az OTH 2013. évi költségvetésének kiadási főösszege 13.912,5 millió forintban lett 
meghatározva, amely a tárgyévben 17.426,6 millió forintra emelkedett. A 3.514,1 
millió forint összegű előirányzat-növelésből 86,2 millió forint kormányzati 
hatáskörben, 4.126,3 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből, valamint 
698,4 millió forint irányítószervi hatáskörben történt csökkentésből adódott. A 
módosított kiadási előirányzat terhére 2013. évben 14.875,0 millió forint kiadás 
teljesült, amely 85,4 %-os teljesítési aránynak felel meg. 

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 65,1 millió 
forintot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjával 
kapcsolatos kiadások fedezetére, 18,0 millió forint prémiuméves foglalkoztatás 
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finanszírozására került biztosításra. A 2013. évi bérkompenzáció elszámolása miatt 3,1 
millió forint többlettámogatást is biztosítottak a cím intézményei részére. 

Irányítószervi hatáskörben 698,4 millió forint összegű előirányzat-csökkenés történt 
2013. évben. A felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítás a tavalyi év során 
befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításához, valamint intézmények 
közötti átcsoportosításhoz kapcsolódik.  

Az OTH 2013. évi költségvetésébe a pneumococcus elleni védőoltás beszerzésére 
beépítésre került 1.000,0 millió forint a feladat átstrukturálása miatt az OTH 
költségvetéséből egyéb szakmapolitikai célok megvalósítására átcsoportosításra került. 
A designer drogok kockázatértékelése- és pilot programra 30,0 millió forint az OTH, a 
Budapest, XII. kerület, Eötvös utca 2. szám alatti ingatlan felújítására 100,0 millió 
forint az OEFI részére került biztosításra.  

Mindezen felül az OBDK pénzügyi, gazdálkodási feladatainak 2013. január 1. és 
2013. április 30. közötti ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére 6,0 
millió forint került átadásra az OTH részére. 

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 4.126,3 millió forint összegű előirányzat-
módosításból az előző évi előirányzat-maradvány (2.350,6 millió forint) felhasználása, 
az intézmények pályázati többlet forrásával, valamint a tárca fejezeti kezelésű 
előirányzatából átvett maradvánnyal kapcsolatos többletbevétel (1.775,7 millió forint) 
felhasználása történt meg.  
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatások 2013. évre meghatározott 3.841,1 millió forint összegű eredeti 
előirányzata a tavalyi év végére 4.338,9 millió forintra emelkedett, amelyből 
kormányzati hatáskörben 53,7 millió forint a bérkompenzáció, 14,2 millió forint a 
prémiumévek programmal kapcsolatban, 2,4 millió forint irányítószervi hatáskörben, 
427,5 millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-növelés. Az 
irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat növekedés az OBDK által a 
pénzügyi feladatainak ellátására biztosított támogatáshoz (2,4 millió forint) 
kapcsolódóik.  

A módosított előirányzat terhére 3.645,7 millió forint kiadás teljesült, amely 84,0 %-os 
aránynak felel meg, az előző évi teljesítést (3.513,7 millió forint) 3,8 %-kal haladja 
meg. 

A rendszeres személyi juttatások teljesítése elmarad az eredeti előirányzattól, ezen 
belül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásának teljesülése marad 
el leginkább (10,3 %) a tervezettől, a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére 
kifizetésre került rendszeres juttatások azonban 6,5 %-kal haladták meg a tervezett 
kiadást. 

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások a vizsgált időszakban 184,4 millió forinttal 
haladták meg az év elején tervezett kiadást, amit a projektek kidolgozásához 
kapcsolódó többlet feladatok miatti kifizetések indokoltak. 2013. évben 312,7 millió 
forintot fizetett ki az OTH ezen a jogcímen, amely 140,6 millió forinttal marad el a 
2012. évi kifizetéshez képest. 
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A foglalkoztatottak sajátos juttatásainak kiadása 53,6 %-kal maradt el az egy évvel 
korábban teljesített juttatásoktól, amely a 2012. évben kifizetett jubileumi jutalom 
magasabb összegével magyarázható. A személyhez kapcsolódó költségtérítés 5,6 
millió forinttal maradt el a 2012. évben kifizetett költségtérítéshez képest. 

 
Az OTH és intézményeinek 2013. évi engedélyezett létszáma 984 fő volt. A Hivatal 
éves átlagos statisztikai létszáma 2012. évben 953 főn, 2013. évben 1.006 főn 
realizálódott. 
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása 
 
A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata 8.697,5 millió forintban került 
meghatározásra, amelybe az oltóanyag beszerzés (7.176,0 millió forint), valamint a 
népegészségügyi szűrővizsgálatok (175,9 millió forint) fedezete is beépítésre került. 
Az OTH dologi kiadások sorára tervezett eredeti előirányzata év közben 1.743,1 millió 
forinttal módosításra került az alábbiak szerint: 

- A prémiumévek programmal kapcsolatos feladatok fedezetére biztosított 
többlettámogatás, valamint az OBDK-tól a pénzügyi feladatainak ellátására 
biztosított támogatás (3,0 millió forint); 

- A 2013. év folyamán befolyt többletbevételek irányítószervi előirányzatosítása 
(159,2 millió forint); 

- Egyéb egészségpolitikai feladatok ellátására biztosított 1.000,0 millió forint 
átcsoportosítása;  

- A designer drogok kockázatértékelése- és pilot program kiadásainak fedezetére, 
illetve ingatlan felújításra biztosított támogatás (130,0 millió forint); 

- Az OTH saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások (2.450,9 millió 
forint). 

Ténylegesen 2013. évben 8.926,1 millió forintot költött az OTH dologi kiadásokra, 
amely a módosított előirányzattól (10.440,6 millió forint) 14,5 %-kal, az előző évi 
felhasználástól 0,7 %-kal marad el.  

Az intézetek a dologi kiadások esetében az ésszerű takarékosság érvényesítése céljából 
folyamatosan vizsgálták a teljesítések alakulását.  

A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a készletbeszerzésre fordított összeg, 
amely az összes dologi kiadás 69,8 %-a. E tételen belül gyógyszerbeszerzésre 
költöttek az intézetek a legtöbbet, összesen 5.728,6 millió forintot, amely magában 
foglalja az oltóanyag beszerzés költségét, és amely 636,1 millió forinttal marad el az 
előző évre gyógyszerbeszerzésre kifizetett összegtől. Az ÁNTSZ védőoltásokkal 
kapcsolatos kötelezettségei, köztük a védőoltások tervezésének, és az egyes 
oltóanyagok beszerzésének feladatait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény, valamint annak felhatalmazása alapján a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) 
NM rendelet szabályozza. Ennek megfelelően az ÁNTSZ-nek kell beszereznie és 
zökkenőmentesen, térítésmentesen biztosítania: 

- az életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokhoz szükséges oltóanyagot,  
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- a megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltásokhoz szükséges 
oltóanyagot, valamint 

- a veszélyeztetettek részére az influenza elleni oltóanyagot.  
 
A kiküldetésekre, reprezentációra, reklámkiadásokra összesen 63,8 millió forintot 
fordítottak az intézetek 2013. évben, amely 2,4 %-kal marad el az előző évi 
kiadásokhoz (65,4 millió forint) képest. 

A szellemi tevékenységhez kapcsolódó kiadások 125,9 millió forinttal, az általános 
forgalmi adóra fordított kiadások 49,8 millió forinttal emelkedtek 2012. évhez képest, 
amely az intézményeknél futó projektekhez kapcsolódó feladatok ellátásából adódott. 

Adók, díjak befizetésére 97,5 millió forintot fordított az OTH, valamint befizetési 
kötelezettségének 39,9 millió forint összegben tett eleget 2013. évben. 

A dologi kiadások 11,1 %-át a szolgáltatási kiadásokra fordított összeg tette ki a 
tavalyi évben. E tételen belül elsősorban közüzemi szolgáltatásokra, karbantartási és 
kisjavításokra, valamint egyéb üzemeltetési kiadásokra költött az OTH 2013. évben. 
Gázenergiára az év során nettó 138,4 millió forintot, villamos energiára 90,8 millió 
forintot, távhő-, és melegvíz kiadásra 8,7 millió forintot, víz- és csatornadíjakra 14,8 
millió forintot, egyéb üzemeltetési kiadásokra 471,8 millió forintot fordított az OTH. 
A kommunikációs szolgáltatásokra 60,7 millió forinttal többet költött az OTH, mint a 
tavalyi évben. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A beruházási kiadások eredeti előirányzata 73,6 millió forint, amely 2013. év végére, 
részben az intézményi maradvány és az átvett maradvány, valamint a befolyt 
többletbevételek intézményi hatáskörű előirányzatosítása miatt 498,7 millió forintra 
emelkedett. A beruházási kiadások 16,2 %-át immateriális javak vásárlására, 4,4 %-át 
ingatlanok vásárlására, 58,3 %-át gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, 21,1 
%-át a beszerzések általános forgalmi adójának adóhatóság részére történő 
megfizetésére fordították. Ezen beszerzések, beruházási munkák nagy része uniós 
projektek keretében megvalósult informatikai rendszer fejlesztéséhez kapcsolódtak.  

A felújítási feladatokra 5,3 millió forintot tervezett az OTH, amely keret a 2012. évi 
előirányzat-maradvány, valamint az intézményekhez befolyt többletbevételek 
előirányzatosítását, illetve kiemelt előirányzatok közötti átrendezéseket követően 77,3 
millió forintra változott. Felújításokra 60,6 millió forintot költöttek a cím intézményei 
2013. évben, ebből épület-korszerűsítési munkákra 47,2 millió forintot. A 
rendelkezésre álló forrásokból koncentráltan felhasználva igyekeztek az intézetek 
olyan felújításokat végezni, amelyek az üzemeltetési költségek vonatkozásában 
költségmegtakarítást eredményeztek, vagy az üzemeltetés biztonságát növelték, illetve 
a baleset-megelőzést szolgálták, továbbá jogszabályi előírásokat elégítettek ki. Ilyen 
jellegű felújítások voltak: 

- nyílászárók cseréje, 
- elektromos felújítások, 
- vízvezetéki alapvezetékek cseréje. 
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A bevételek alakulása 
 
A 2013. évben az OTH intézményi költségvetésének eredeti bevételi összege 2.605,8 
millió forintban került meghatározásra. Ténylegesen 3.891,6 millió forint bevétel 
realizálódott, amely 3,6 %-kal marad el az előző évi teljesítéstől (4.037,5 millió 
forint), a módosított előirányzattól (4.547,1 millió forint) 14,4 %-kal. 

A befolyt bevételekből 470,5 millió forint közhatalmi bevétel, 978,9 millió forint 
intézményi működési bevétel, 2.196,9 millió forint támogatásértékű bevétel, 245,3 
millió forint pénzeszköz átvétel bevétele. A bevétel fennmaradó része kisértékű tárgyi 
eszközök értékesítéséből származott. 

A bevételi előirányzatok teljesítését jelentősen befolyásolta, hogy a bírságolási 
feladatok 2011. évben átkerültek a kormányhivatalokhoz, 2012. évtől a központi 
költségvetés bevételét képezik az ebből származó bevételek. Így a bírságokból 
származó bevételek központosítását követően az intézmények bevételei 2013. évben is 
csökkenő tendenciát mutattak. 

Az igazgatási szolgáltatási díjbevételek az év közben felmerült hatósági 
engedélyeknek, illetve feladatoknak megfelelően alakultak. 2013. évben 470,5 millió 
forint igazgatási szolgáltatási díjbevétel realizálódott az OTH-nál, amely 8,9 %-kal 
marad el a 2012. évitől.  

Az egyéb saját bevételek eredeti előirányzata (953,0 millió forint) év közben 109,9 
millió forinttal megemelésre került, amelynek legnagyobb részét az OTH esetében az 
oltóanyag késedelmes szállítása miatt, az oltóanyag szállítási szerződésben kikötött 
kötbér miatti bevétel tesz ki. 

A támogatásértékű működési bevételként összesen 1.922,2 millió forint érkezett az 
OTH-hoz 2013. évben, amelyből 626,8 millió forint az E-Alaptól, 1.003,5 millió forint 
uniós programokkal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, 258,1 millió 
forint központi költségvetési szervektől, 29,8 millió forint fejezeti kezelésű 
előirányzatról, 4,0 millió forint elkülönített állami pénzalapoktól származott. Az OTH-
hoz befolyt 274,7 millió forint támogatásértékű felhalmozási bevételből 229,5 millió 
forint uniós projektekkel kapcsolatban, 45,2 millió forint költségvetési szervtől 
érkezett az intézetekhez. 

 
Előirányzat-maradvány 

A 2012. évi maradvány összege 2.350,6 millió forint volt, amelyből 2.233,4 millió 
forint felhasználásra került 2013. évben.  

Az OTH 2013. évi előirányzat-maradványa 1.896,0 millió forint, amelyből 1.885,7 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány elsősorban az OTH-nál futó 
uniós projektekkel kapcsolatban felmerült feladatok, valamint az azokhoz kapcsolódó 
fizetési határidők átütemezése miatt keletkezett.  

A szabad maradvány 10,3 millió forint lett, amelyből 10,0 millió forint az OEFI-nél 
keletkezett. A tavalyi évben a tárca döntése értelmében az OEFI részére 
átcsoportosításra került 100,0 millió forint a Budapest, XII. kerület, Eötvös utca 2. 
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szám alatti ingatlan felújítása érdekében. Az OEFI és az MNV Zrt. között az ingatlan 
műszaki beruházására, felújítására 2013. év végén megállapodás került megkötésre, 
amelyben a felek rögzítették, hogy az OEFI a biztosított forrásból fedezi az ingatlan 
korszerűsítéséhez szükséges előkészítési munkálatokat. A feladatok ellátása 10,0 
millió forintot tesz ki. A megállapodás késői megkötése miatt az előkészítő 
munkákhoz szükséges szerződések megkötésére, valamint a 90,0 millió forint MNV 
Zrt. részére történő átadására 2013. évben már nem kerülhetett sor. Ezért a 10,0 millió 
forint az OEFI-nél mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány jelentkezett. 
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az elmúlt időszakban az OTH beruházási, fejlesztési feladatai arra irányultak, hogy a 
vagyonállomány (épületek, telephelyek, gépek, berendezések, felszerelések, járművek) 
üzemeltetési költségeit csökkentsék. 

Az OTH eszközeinek és forrásainak főösszege 13,2 %-kal maradt el a 2012. évitől, így 
a 2013. évi záró állomány értéke 8.460,8 millió forint lett. 

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 146,7 millió forinttal 
csökkent a 2012. évhez képest. Ez leginkább a szellemi termékek csökkenésének 
eredménye, amely 310,8 millió forinttal esett vissza a 2012. évi értékhez képest. Ezzel 
szemben a gépek, berendezések és felszerelések 73,0 millió forinttal emelkedtek az év 
eleji állományhoz viszonyítva.  

A forgóeszközök értéke 19,8 %-kal esett vissza a 2012. évi értékhez képest, amelyhez 
a pénzeszközök záró állományának 458,9 millió forint összegű csökkenése, valamint a 
készletek állományának 592,5 millió forint mértékű csökkenése jelentős mértékben 
hozzájárult. 

A forrás oldalon a szállítók év végi állománya 615,9 millió forintról 179,6 millió 
forintra – mintegy 70,8 %-kal – csökkent, valamint a költségvetési tartalékok is 454,5 
millió forinttal maradtak el az előző évi értékhez képest.  

Az OTH intézeteinek áruszállításból és szolgáltatásból eredő követelés állománya 20,7 
millió forinttal nőtt az előző évhez képest. 2013. december 31-én 252,7 millió forint 
volt.  

A kötelezettségek állománya 831,5 millió forintról 183,6 millió forintra csökkent. A 
kötelezettségeken belül valamennyi rövid lejáratú kötelezettség. 
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A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

2013. évben az OTH és intézményeinél az alábbi Európai Uniós forrásból megvalósuló 
programok futottak: 

1. TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 – „Koragyermekkori (0-7év) Program”: 

 
A projekt átfogó célja különösen a speciális támogatást igénylő 0-7 éves korú 
gyermekek egészséges életkezdetének és sikeres iskolakezdésének támogatása a 
gyermekek fejlődésének nyomon követésével, a bennük rejlő készségek 
kibontakoztatásával, a fejlődési rizikótényezők feltárásával, valamint az eltérő 
fejlődést mutató gyermekek kiszűrésével. Célja egységes, korszerű ismeretek és 
módszerek kidolgozása, kipróbálása és átadása a gyermek-egészségügyi alapellátás 
szakemberei (védőnő, házi gyermekorvos, vegyes praxist ellátó háziorvos) számára. 
További cél a szülők számára támogatás nyújtása gyermekük fejlődésének 
kibontakoztatásához és a felmerülő nevelési problémák megoldásához, szülői 
kompetenciáik megerősítéséhez, amelyhez kapcsolódóan megtörtént a szülői 
megfigyelésen alapuló kérdőív kifejlesztése, célcsoporton történő kipróbálása. A korai 
felismerést és a szűrőkapacitás bővítését célzó fejlesztések a gyermek alapellátásban 
dolgozók ismeretének, szemléletének és gyakorlati tudásának bővítését célozzák meg 
alap- (védőnőknél graduális, orvosoknál posztgraduális) és továbbképzések keretében. 
A megvalósult tananyagfejlesztések után, a képzések keretében közel 6100 fő 
szakember felkészítése valósul meg. A projekt kulcseleme egy új informatikai rendszer 
kialakítása. A projektben külön humán és anyagi erőforrás került elkülönítésre, egy 
Védőnői Módszertani Egység kialakítása céljából, amely a védőnők munkájának 
szakmai színvonalát szeretné emelni, nemcsak a projekt ideje alatt, hanem annak 
befejezését követően is. A pályázat teljes kerete 2.500,0 millió forint, amelyből az 
OTH-t megillető támogatás összege 1.109,6 millió forint. A program 
megvalósításának időszaka 2012. október 1-jétől 2015. március 31-ig tart. 2013. évben 
a támogatásból 707,0  millió forint került felhasználásra az OTH részéről. 

 

2. TÁMOP-6.1.3A-13/1-2013-0001 - „A Pilot jellegű szűrőprogramok kiterjesztésének 
támogatása” 

A program célja növelni a részvételt a népegészségügyi célú méhnyak- és 
vastagbélszűréseken. A projekt keretében 2.185 fő védőnő vesz részt elméleti 
képzésen, közülük 1.181 fő gyakorlati ismereteket is elsajátíthat. Ehhez két akkreditált 
tananyag kerül kialakításra, illetve a védőnők munkáját informatikai fejlesztések is 
támogatják. A vastagbélszűrési alprojektben a háziorvosi praxisok, illetve az érintettek 
felkészítését, tájékoztatását járásonként megszervezett rendezvények segítik. A 
program célkitűzése szerint 115 háziorvosi praxis, minimum 11.500 fő 
vastagbélszűrését szervezi meg. A pályázat futamideje 2013. július 1. és 2015. június 
30. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 1.000,0 millió forint, amelynek 
teljes keretét az Európai Unió biztosítja. 2013. évben a támogatásból 315,0 millió 
forint került felhasználásra. 
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3. TIOP-2.3.2-12/1-2013-0001, KMOP-4.3.3.A-12-2013-0001 – „Nemzeti 
Egészségügyi Informatikai (e-Health) Rendszer - Elektronikus közhiteles 
nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése" 

A projekt konzorciumban valósul meg, amelynek vezetője a Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, az OTH konzorciumi 
partnerként vesz részt a programban. Elsődleges cél, hogy megteremtse az ágazati 
szereplők közötti szakma-specifikus adatcsere egységes, az igényeket hosszútávon is 
kiszolgálni képes informatikai rendszerét, és biztosítsa az ágazati adatvagyon 
jelenleginél magasabb szintű hasznosíthatóságát. Ennek érdekében egységes 
törzskezelő és publikáló rendszer létrehozására, valamint közcélú és közhiteles 
kódtörzsek és nyilvántartások kialakítására kerül sor. Az adatok publikációs 
rendszerének kialakítását követően azok az Ágazati Portálon jelennek majd meg. 
Egységes ágazati jelentés- és üzenettovábbító infrastruktúra kialakítására kerül sor. A 
beérkező adatokat validátor ellenőrzi, dolgozza fel és továbbítja automatikusan. A 
projekt eredményeként az adatgazdai szerepkörök rendezésre kerülnek. A konzorciumi 
partnerek létrehozzák a központi törzspublikációs rendszert. Szabványosítják és 
egységesítik az ágazati jelentésrendszert. Kialakítják a központi üzenet- és 
jelentéstovábbító rendszert. Az ágazati felhasználó- és jogosultságkezelést, valamint az 
objektumazonosítási rendszert egységesítik, utóbbit szabványosítják. Ágazati 
tartalomszolgáltatást végeznek, és biztosítják ezek fenntarthatóságát. A pályázat 
futamideje 2013. július 1. és 2014. december 31. közötti időszakot érinti. A pályázat 
teljes összege 183,5 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió biztosítja. 
2013. évben a támogatásból 10,0 millió forint került felhasználásra. 

 

4.  EKOP-1.A.2-2012-2012-0014 – „Gyorsreagálási Képességet Növelő komplex 
informatikai rendszer országos kiterjesztése és továbbfejlesztése” 

A projekt elsődleges célkitűzése a gyorsreagálási képességhez szükséges támogató 
rendszerek (OSZIR rendszer) kiterjesztése és továbbfejlesztése a közép-magyarországi 
régióból az ország egész területére. Az OSZIR hatékonyan támogatja a sürgősségi 
ellátás feladatait, kiegészíti az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartását. Az OSZIR 
biztosítja továbbá, hogy a járványügy, a kémiai biztonság és a sugáregészségügy 
területén a szakmai adatszolgáltatók és az ÁNTSZ között meglegyen a megfelelő 
elektronikus kapcsolat. Ugyancsak létrejött az elektronikus kapcsolat a 112-es riasztási 
központ köré szervezett társhatóságokkal. Sor kerül az 5 évnél öregebb 
munkaállomások cseréjére, valamint élestől elkülönített tesztkörnyezetben, a megyei 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek (NSZSZ) bevonásával az érintett 
munkatársak oktatására.  

A pályázat futamideje 2013. május 15. és 2014. március 30. közötti időszakot érinti. A 
pályázat teljes összege 297,7 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió 
biztosítja. 2013. évben a támogatásból 288,0 millió forint került felhasználásra. 
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5. EKOP-2.A.2-2012-2012-0011 – „A humán vízhasználatok környezet-egészségügyi 
felügyeletét megalapozó nemzeti információs infrastruktúra kiépítése” 

Magyarországon a humán felhasználású vizek (ivóvíz, a természetes és medencés 
fürdők vize, az ásvány- és a gyógyvíz) felügyeleti rendszerének szakmai irányítását az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A projekt célja egy korszerű, 
hatékony informatikai rendszer, az OSZIR részeként létrejövő humán vízhasználatokra 
vonatkozó nemzeti információs infrastruktúra kiépítése a Humán Vízhasználatok 
Környezet-egészségügyi Szakrendszere (HUMVI) által. Az új rendszer lehetővé teszi 
az elektronikus ügyintézést, a humán felhasználású vizekkel kapcsolatos adatok 
gyűjtését, elemzését, feldolgozását. A korszerűen kezelt adatok felhasználásával 
lehetővé válik a kockázatok elemzése, kezelése, az érintettek – lakosság, az 
önkormányzatok, a központi kormányzat, az Európai Unió (EIONET), egyéb 
nemzetközi szervek (ENSZ, OECD, WHO), a turizmus szektor, a laboratóriumok, 
valamint különböző érdekcsoportok – megfelelő, naprakész tájékoztatása.  

A HUMVI öt modulból áll: 

- Fürdővíz felügyeleti modul; 
- Ivóvíz felügyeleti modul; 
- Ásvány- és gyógyvíz felügyeleti modul; 
- Természetes fürdővíz felügyeleti modul; 
- Vízminőség elemző modul. 

A rendszerrel kapcsolatban álló valamennyi külső szervezet (vízszolgáltatók, fürdő 
üzemeltetők, laboratóriumok, ásványvíz palackozók stb.) a fejlesztés keretében 
kialakított elektronikus csatornán csatlakoznak a rendszerhez, ennek segítségével 
végzik a vízzel kapcsolatos minden ügyintézést. 

A pályázat futamideje 2013. május 15. és 2014. június 30. közötti időszakot érinti. A 
pályázat teljes összege 395,5 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió 
biztosítja. 2013. évben a támogatásból 153,0 millió forint került felhasználásra. 

 

6. ÁROP-1.A.4-2012-2012-0007 – „Nyilvántartások adattisztítási és migrációs 
feladatainak ellátása” 

A projektben technikai jellegű fejlesztésre, az ÁNTSZ nyilvántartásainak egyik 
alappillérét jelentő törzsadatok minőségének a javítására kerül sor. A nyilvántartások 
alapját biztosító központi törzsadattár adatminőségének javítása megalapozza, és 
jelentős mértékben hozzájárul mind az ÁNTSZ, mind pedig a hatósági eljárásokhoz 
kapcsolódó szereplők hatékony és pontos munkavégzéséhez. A projekt keretein belül 
kizárólag a saját nyilvántartások adatminőségének javítása valósul meg. A projekt 
során az alábbi főbb feladatok kerülnek elvégzésre: 

• A jelenlegi törzsadat-struktúra kiegészítésre kerül az OEP kód rögzítésének 
lehetőségével. (Belső rendszer kiegészítése, tisztítása.) 

• Az ügyiratkezelő rendszer és a törzsadatbázis ún. félautomatikus frissítési 
összekapcsolása, amely lehetővé teszi az adatok adatbázis szintű átemelése 
mellett, a releváns adatok szakértői ellenőrzését. (Saját alkalmazások.) 
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• Meglévő nyilvántartások (belső) adatminőségének javítása. 
• Adatminőség kialakításához, fenntartásához kapcsolódó szabályozások (belső) 

kialakítása. 

A fentieken túl a központi törzsadatok OEP kóddal történő adatgazdagítása érdekében 
olyan megoldások kialakítását valósítja meg, amely lehetővé teszi a más 
törzsadatbázisokkal történő összehangolás lehetőségét. 

A pályázat futamideje 2013. május 15. és 2014. március 30. közötti időszakot érinti. A 
pályázat teljes költségvetése 103,1 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai 
Unió biztosítja. 2013. évben a támogatásból 87,0 millió forint került felhasználásra. 

 

7. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0039 – „Szervezetfejlesztés az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal program és projektmenedzsment feladatainak ellátásban” 

 

A projekt közvetlen célja az OTH Pályázati és Projektmenedzsment 
Programigazgatóság (PPP) működésének fejlesztése, a kapcsolódó információs 
rendszer és folyamatok javítása, valamint a szervezetek közötti együttműködés 
fejlesztése. A programon keresztül cél a működés hatékonyságának és 
eredményességének a fejlesztése, a munkatársak teljesítményének mérhetősége, a 
köztük lévő kommunikáció felgyorsítása. A célok elérését öt beavatkozási területbe 
sorolt eszközök biztosítják. Az öt beavatkozási terület a teljesítménymenedzsment, a 
folyamatoptimalizálás, a tudásmegosztás, a minőségirányítás és a változáskezelés. 
További megfogalmazott cél, hogy a funkcionális területek mellett, a szakmai 
irányításban is erősebb kontrollt és hatékonyabb irányítási eszközöket tudjon 
alkalmazni a tisztifőorvos, hogy a gyors reagálás, illetve a hatékony és koordinált 
működés megvalósuljon. 

A pályázat futamideje 2013. december 1. és 2014. április 25. közötti időszakot érinti. 
A pályázat teljes összege 27,0 millió forint, amelynek teljes keretét az Európai Unió 
biztosítja. 2013. évben a támogatásból nem történt felhasználás. 
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17. cím: Országos Vérellátó Szolgálat 
 
Az intézmény neve: Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) 
Törzskönyvi azonosítója: 329365 
Az intézmény honlapjának címe: www.ovsz.hu 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 

Az OVSZ az ország egész területén biztosítja a vérellátás megtervezését és 
megszervezését, az egészségügyi intézmények vér és vérkészítményekkel való 
ellátását, a beteg-vérminták diagnosztikai kivizsgálását. Az OVSZ szakmai 
alaptevékenységét a vérellátás, az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások, a járó-
betegek gyógyító szakellátása, az oktatási tevékenység és az orvostudományi 
alapkutatás fedi le. A biztonságos vérellátásért, a vérkészítményekkel való nemzeti 
önellátás megvalósításáért az OVSZ a felelős. Ennek keretében megtervezi az éves 
vér- és vérkészítmény-szükséglet alapján a vérvételeket, és ellátja a véradásokkal 
összefüggő szervezési-koordinációs tevékenységet, illetve a biztonságos vérellátás 
érdekében az OVSZ működteti az országos véradó nyilvántartó rendszert. A véradás 
szervezése, a donorok toborzása és megtartása során az OVSZ együttműködik a 
Magyar Vöröskereszttel, valamint más társadalmi szervezetekkel. Mindezeken felül az 
OVSZ alaptevékenységei közé tartozik a transzplantációs bizottságok és központi 
várólisták működtetése, valamint a szervkoordinátori feladatok ellátása is. 

A 2013. évben a vérellátáshoz szükséges vérvételek problémamentesen kerültek 
végrehajtásra. A levett vérek száma 411.550 egység volt, amely 3,3 %-kal maradt el a 
bázis évi teljesítménytől. A korábbi években elindított, vérfeldolgozás hatékonyságát 
és az automaták jobb kihasználását segítő centralizációs lépések a 2013. évben is 
folytatódtak. Ennek kapcsán a vérfeldolgozási feladatok régió központokba történő 
koncentrálása, valamint a vérfeldolgozással, szerológiai kivizsgálással kapcsolatos 
tevékenységek valósultak meg az év folyamán. Ezen változások annak érdekében 
történtek, hogy a korábbi decentralizált struktúrát egy jobban kihasznált szervezeti 
forma váltsa fel. Ennek részeként 2013. május 1-től került sor a győri régió 
hemosztázis vizsgálatainak centralizációjára, amelynek folyamán elsősorban a faktor-
vizsgálatok kerültek át a Győri Regionális Vérellátó Központba. Az alvadási 
vizsgálatok egy laborban történő elvégzése optimalizálja a reagens felhasználást és a 
munkaidő szükségletet is. 

Az Eurotransplanthoz való 2012. január 1-jével történő ideiglenes csatlakozással az 
együttműködés első évében a sürgősséggel szervre váró akut vese-, szív- és 
májbetegek, a hiperimmunizált vesebetegek és a gyermekrecipiensek kerülhettek fel a 
közösségi várólistára. 2013. július 1-jétől Magyarország teljes jogú tagjává vált az 
Eurotransplantnak, amellyel – a tüdőátültetésre váró betegek kivételével, akiknek a 
Bécsben történő transzplantációjára külön megállapodás vonatkozik – minden 
szervátültetésre szoruló magyar beteg felkerül az Eurotransplant közös nemzetközi 
várólistájára.  
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági társaságban 
tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezett a 2013. évben. 

Pénzforgalmát kizárólag a Magyar Államkincstár által vezetett előirányzat-felhasználási 
keret számlán bonyolította, a dolgozók számára lakásépítési és vásárlási támogatást 
nem nyújtott. 

A Szolgálat letéti számlával nem rendelkezett. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 13 128,3 12 453,7 12 453,7 14 436,3 13 736,3 104,6% 95,2% 

    ebből: személyi juttatás 3 901,5 3 858,9 3 858,9 4 244,0 4 092,5 104,9% 96,4% 

Bevétel 11 439,9 10 753,3 10 753,3 12 294,2 12 294,6 107,5% 100,0% 

Támogatás 1 370,0 1 700,4 1 700,4 1 848,6 1 848,6 134,9% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 611,9 0,0 0,0 293,5 293,5 48,0% 100,0% 

Létszám (fő)  1 203 1 447  1 447 1 198 99,6% 82,8% 
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   millió forintban egy tizedessel       fő 

2013. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett)  

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat  12 453,7 10 753,3 1 700,4 3 858,9 1447 

Módosítások jogcímenként           
Kormány hatáskörben 139,5 0,0 139,5 109,8 0,0 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat - 
bérkompenzáció 142,6  0,0 142,6 112,3   
3932/36/2013.  NGM levél - 
bérkompenzáció elszámolása -8,3  0,0 -8,3 -6,5   
8969/19/2013 sz. NGM levél Prémiumévek 
program I.  1,3  0,0 1,3 1,0   
16672/18/2013 sz. NGM levél Prémiumévek 
program II.  1,3  0,0 1,3 1,0   
22872/15/2013 sz. NGM levél Prémiumévek 
program III.  1,3  0,0 1,3 1,0   
27462/16/2013 sz. NGM levél Prémiumévek 
program IV.  1,3  0,0 1,3 1,0   
Irányítószervi hatáskörben 586,7 578,0 8,7 2,1 0,0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
megállapodás alapján 7,3 0,0 7,3 1,0 0,0 
 - Magyar Tudományos Akadémia 7,3  0,0 7,3 1,0   
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-
módosítás 579,4 578,0 1,4 1,1   
     - intézmények közötti átcsoportosítás 1,4 0,0  1,4 1,1   
     - többletbevétel engedélyezése 578,0 578,0  0,0  0,0   

Intézményi hatáskörben 1 256,4 1 256,4 0,0 273,2 0,0 
   2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 293,5 293,5  0,0 68,2   
   Többletbevétel 962,9 962,9  0,0 405,0   
   Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 0,0  0,0  0,0 -200,0   

Előirányzat-módosítás összesen: 1 982,6 1 834,4 148,2 385,1 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 14 436,3 12 587,7 1 848,6 4 244,0 1 447 

 
 
Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 

Az OVSZ 2013. évi költségvetésének kiadási főösszege 12.453,7 millió forintban lett 
meghatározva, amely 14.436,3 millió forintra emelkedett a 2013. évben. Ténylegesen 
teljesített kiadás 13.736,3 millió forint volt, amely a módosított előirányzat 
százalékában 4,8 %-os elmaradást mutat. Az előirányzat módosítás összegéből 139,5 
millió forint kormányzati hatáskörben, 586,7 millió forint irányítószervi hatáskörben, 
valamint 1.256,4 millió forint intézményi hatáskörben történt növelésből adódott.  
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Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 142,6 millió forintot a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának 
finanszírozására, 5,2 millió forintot prémiuméves foglalkoztatás fedezetére biztosított 
a kormányzat. A 2013. évi bérkompenzáció elszámolásából adódóan 8,3 millió forintot 
fizetett vissza a költségvetésbe az intézmény. 

Az irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítás kapcsán 578,0 millió forint a 
2013. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából, az 
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal költségvetése terhére 1,4 millió 
forint a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok miatt, 7,3 millió forint a Magyar 
Tudományos Akadémiától a kutatási célú támogatásból adódott.  

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 1.256,4 millió forint összegű előirányzat 
módosításból az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása 293,5 millió forint, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által utalt egészségügyi 
dolgozók béremelésének fedezetével, különböző pályázatok finanszírozásával, 
szervkoordinációs hálózat fejlesztésével kapcsolatos többletbevétel 962,9 millió forint 
volt.  

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi jellegű kiadások 2013. évre meghatározott 3.858,9 millió forint összegű 
eredeti előirányzata az év végére 4.244,0 millió forintra emelkedett, amelyből 
kormányzati hatáskörben 109,8 millió forint a bérkompenzáció és a prémiumévek 
programmal kapcsolatban, 2,1 millió forint felügyeleti hatáskörben, 273,2 millió forint 
intézményi hatáskörben történt növekedés. Az irányítószervi hatáskörben végrehajtott 
előirányzat növekedés az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 
költségvetéséből a rezidensképzés felmerülő kiadásainak fedezetére, valamint a 
Magyar Tudományos Akadémiától kutatási célú finanszírozásra biztosított 
támogatáshoz kapcsolódott. 

A rendszeres személyi juttatások 7,8 %-kal az előző évi érték felett teljesültek a 
tárgyévben végrehajtott bérfejlesztések eredményeként. A munkavégzéshez 
kapcsolódó juttatások a vizsgált időszakban 12,7 %-kal maradtak el a 2012. évi 
teljesítéshez képest. A foglalkoztatottak sajátos juttatásainak kiadása 13,0 %-kal 
maradt el az egy évvel korábban teljesített juttatásoktól, amely a 2012. évben kifizetett 
jubileumi jutalom magasabb összegével magyarázható. A személyhez kapcsolódó 
költségtérítés 32,7 %-kal haladta meg a 2012. évben kifizetett költségtérítés értékét. 
Az áremelkedések mellett a magasabb kifizetést az indokolta, hogy 2013. évtől az 
OVSZ a béren kívüli juttatások körét a helyközi bérletek elszámolhatóságával 
bővítette. 

A 2013. évben az OVSZ engedélyezett létszáma 1.447 fő volt. Az éves átlagos 
statisztikai létszám 2012. évben 1.203 főben, 2013. évben 1.198 főben realizálódott. A 
2012. évhez viszonyított tárgyévi létszámcsökkenést a centralizációs folyamatok során 
a szakmai célok érvényesítése mellett hozott megtakarítási intézkedések indokolták, 
valamint a 40 év szolgálati idő után nyugdíjba vonuló dolgozók okozták. 
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A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 

Az OVSZ dologi kiadások eredeti előirányzata 7.072,4 millió forint összegben került 
megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 8.545,4 millió forintra 
változott. A 2013. évi tényleges teljesítés 8.288,3 millió forint, amely 5,5 %-kal 
magasabb, mint az előző évben. A dologi kiadások 66,3 %-át, 5.491,3 millió forintot 
az alaptevékenység ellátásához szükséges készletbeszerzések tették ki. Ennek 
keretében első sorban vírusvizsgálatokhoz szükséges tesztek, szakmai anyagok, 
valamint gyógyszer-vegyszer beszerzésekre költött az intézmény. 
Gyógyszerbeszerzésre 3.395,8 millió forintot, szakmai anyagokért (pl. vérvételi 
zsákok, aferezis szerelékek, pengék, szűrő-osztó szerelékek, címkék) összesen 1.926,0 
millió forintot fizetett ki az intézmény 2013. évben. A gyógyszer, vegyszer, reagens 
kiadás 120,4 millió forinttal csökkent a 2012. évi kifizetésekhez képest, azon belül a 
vírustesztek kiadása 113,0 millió forinttal alacsonyabb a 2012. évi kiadásoknál. A 
beszállító kórházaktól vásárolt teljes vér kiadása 2,3 millió forinttal maradt el a 2012. 
évi értéktől, amelyhez hozzájárult, hogy 2013. január 1-től Orosháza Városi 
Önkormányzat Kórházának transzfúziós tevékenysége megszűnt. Az orosházi véradó 
terület feladatait a Békéscsabai Területi Vérellátó vette át.  

A dologi kiadások 5,0 %-át a kommunikációs szolgáltatások, első sorban az 
informatikai szolgáltatások kifizetései adják. A 2013. évben felmerült 416,3 millió 
forint számítástechnikai szolgáltatásra történő kifizetés 21,5 %-kal, 73,7 millió 
forinttal magasabb, mint a 2012. évben. Ennek oka, hogy a vizsgált időszakban új 
szolgáltatás igénybevétele miatt bővült az intézet szolgáltatói szerződéseinek köre. 

A szolgáltatások csoportja a dologi összkiadások 13,7 %-át teszik ki, amely magába 
foglalja többek között az üzemeltetéssel, épület fenntartással kapcsolatos szolgáltatás 
igénybevételét, illetve a Magyar Vöröskeresztnek fizetett donorszervezési és egyéb 
díjakat. A használatban lévő berendezések, gépek, illetve ingatlanok állagmegőrzése 
céljából a karbantartásra, javításokra 210,2 millió forintot költött az OVSZ, amely 3,1 
%-kal haladta meg a 2012. évi értéket. Ugyanakkor az energiakorszerűsítési KEOP 
pályázat keretében megvalósított beruházásoknak köszönhetően, kevesebbet költött az 
OVSZ közüzemi kiadásokra, a vérvételek számának csökkenése miatt az igénybevett 
vérszállítási szolgáltatásra, valamint a Magyar Vöröskeresztnek is kevesebbet utalt 
donortoborzásra. 

Az egyéb kiadások között tartja nyilván az intézmény a kiküldetésekre, a reklám- és 
propaganda kiadásokra, a szellemi tevékenység végzésére, illetve az egyéb dologi 
kiadásokra történő kifizetéseket. Egyéb kiadásokra 7,7 %-kal kevesebbet költött a 
Szolgálat, ugyanakkor a donorkommunikáció és a véradás népszerűsítését célzó 
reklám- és propaganda kiadások 30,5 %-kal emelkedtek a 2012. évihez képest.  

Egyéb, dologi jellegű kiadásokra 175,6 millió forintot költött az intézmény, amely 
soron jelentős növekedés tapasztalható a korábbi évhez képest, ami elsősorban a 
költségvetési törvény alapján a – szociális hozzájárulási adó megtakarításból adódó – 
központi költségvetés javára történő befizetési kötelezettségnek, illetve a személyi 
jellegű kifizetéseket terhelő magasabb adóvonzatnak tulajdonítható.  

Működési célú támogatásértékű kiadások sorról az Országos Vesevárólista, az 
Országos Csontvelődonor Regiszter, a Monitoring Testület, a PET/CT bizottságok, és 
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a különböző transzplantációs bizottságok részére a dologi költségeik fedezetének 
biztosítására, a korábbi években biztosított visszatérítendő támogatás tárca részére 
történő visszafizetésére, valamint a kutatási támogatásra befolyt összeg elszámolása 
következtében, összesen 75,5 millió forintot fizetett ki az intézet. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 530,0 millió forintban került 
meghatározásra, amely az évközi előirányzat módosítások alapján 360,7 millió forintra 
módosult. Az intézményi beruházásokra 133,4 millió forintot fordított a Szolgálat, 
amely a módosított előirányzattól 63,0 %-kal marad el. A beruházási kiadások 39,7 %-
át ingatlanok vásárlására, 22,3 %-át gépek, berendezések, felszerelések vásárlására, 
0,7 %-át immateriális javak vásárlására, valamint 37,4 %-át a beruházások előzetesen 
felszámított általános forgalmi adójának megfizetésére fordították.  

2013. évben az alábbi fontosabb beruházások valósultak meg:  

- Gépek, különböző berendezések vásárlása (vér- és plazmatároló hűtőgépek, 
klímák, hőmérséklet adatgyűjtő rendszer, paraván, coagulométer, steril 
csőhegesztő beszerzése); 

- Ügyviteli gépek beszerzése (nyomtatók beszerzése); 

- Vagyoni értékű jogokként elszámolt beszerzések, fejlesztések (szerver 
működéséhez szükséges szoftver elemek, licencek, egyéb programok 
beszerzése, konvertáló szoftver és Prometheus szoftver fejlesztése); 

- Épület beruházása (Pécsi- és a Szegedi Területi Vérellátó új épületeivel 
kapcsolatos beruházások, kaposvári területrendezés, tárgyaló kialakítás). 

 

Felújításra az intézmény költségvetésében 20,0 millió forint került megtervezésre, 
amely év végére 110,0 millió forintra módosult. Ténylegesen 107,4 millió forintot 
költött az intézet felújításokra 2013. évben, amelyből épület felújítására 75,0 millió 
forintot, gépek, felszerelések felújítására 9,6 millió forintot, mindezek általános 
forgalmi adójának megfizetésére 22,8 millió forintot fordított. Többek között a 
Debreceni Regionális Vérellátó Központ, a Veszprémi-, Zalaegerszegi-, Békéscsabai-, 
és Kecskeméti Területi Vérellátó energetikai korszerűsítése, 4 db vérzsák centrifuga 
teljes körű felújítása, valamint az intézmény „A” épületének folyosóin található külső 
nyílászárók cseréje valósult meg a 2013. évben. 
 
A bevételek alakulása 
 
2013. évben az Országos Vérellátó Szolgálat intézményi költségvetésének eredeti 
bevételi összege 10.753,3 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi 
módosítások következtében 12.294,2 millió forintra módosult. Ténylegesen 12.294,6 
millió forint bevétel realizálódott, amely 7,5 %-kal haladta meg az előző évi teljesítést 
(11.439,9 millió forint). 
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Az intézményi bevételek döntő hányadát (81,1%-át) a vér- és vérkészítmény 
értékesítés bevétele jelentette, amin belül meghatározó bevétel még a kórházak részére 
végzett laborvizsgálatok ellenértéke (17,7%) is. A vörösvérsejt koncentrátum bevétele 
0,6 %-kal marad el az egy évvel korábban befolyt bevételtől, amely visszaesést a 
vérvételek számának csökkenése okozta. A trombocita koncentrátum bevétele 1.990,0 
millió forint volt 2013. évben, amely 2,5 %-kal haladta meg a 2012. évben befolyt 
bevételt. A transzfúziológiai célra történő friss fagyasztott plazma bevétele 44,0 millió 
forinttal maradt el az előző évi bevételtől, amely visszaesést szintén a vérvételek 
alacsonyabb száma magyaráz. Mindhárom vérkészítmény csoport esetében jelentős 
szerepet játszott a lejárt követelésállomány csökkenése kapcsán befolyt bevétel. 

A friss fagyasztott plazma Humán BioPlazma Kft-nek történő értékesítésből 1.521,3 
millió forint származott. Ezt a bevétel növekedést az értékesítési ár módosítása 
eredményezte.  

1.788,9 millió forint összegű bevétel származott a kórházak és rendelőintézetek részére 
végzett laborvizsgálatokból. Ez 26,5 %-kal haladta meg a 2012. évben befolyt 
bevételt, ami az alábbiakkal magyarázható: 

- az OEP által finanszírozott vizsgálatok után elszámolt német pontok 
mennyiségének 2012. évihez viszonyított növekedése,  

-  az OVSZ laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséből adódó lejárt 
követelésállományának összege több mint 230,0 millió forinttal csökkent az 
egészségügyi intézmények részére az év végén nyújtott konszolidációs 
támogatásnak köszönhetően  

Az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások közül 2013. évben jelentősebb 
bevételt az alábbi tevékenységek eredményeztek: 

- A vírusvizsgálatok, a vércsoport-szerológiai, a véralvadási vizsgálatok, 
valamint az ellenőrző és egyéb vizsgálatok ellenértékeként 16,6 millió forint; 

- a csontvelő fagyasztás és tárolás bevétele 10,0 millió forint; 
- a transzfúziológiai oktatás bevételeként 19,9 millió forint; 
- késedelmi kamat bevételként 68,0 millió forint; 

Az OVSZ a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 30/A §-ban szereplő lehetőséggel élve, 
több egészségügyi intézmény késedelmi kamattartozását az OEP-től igényelte le, 
valamint az intézet fizetési megállapodásokat is kötött. A megállapodások esetében a 
vevők a késedelmi kamatot is megtérítik az adósság átütemezése mellett. 

Az eredeti működési bevételi előirányzaton felül pénzügyileg 578,0 millió forintos 
többletbevétel keletkezett 2013. évben. A befolyt többletbevétel engedélyezésre került, 
amelyet az intézet a vérellátásban szükséges szakmai anyagok, vírustesztek, vérvételi 
zsákok, szerelékek beszerzésére fordított. 

Támogatásértékű működési bevételként 2013. évben 1.630,7 millió forint érkezett 
az intézményhez, amelynek döntő többségét – 1.623,5 millió forintot – az OEP-től 
származó bevétel adja. Ezen belül a szervszállítás támogatása 48,0 millió forint, az 
egészségügyi dolgozók bérfejlesztése 460,8 millió forint volt. Ezen támogatásokon túl 
a tárca fejezeti kezelésű előirányzataiból szervkoordinációs hálózat fejlesztésére 4,8 
millió forint, rezidens képzés támogatására 2,4 millió forint került átadásra az 
intézmény részére. 
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Működési célú pénzeszközátvétel soron többségében pályázati forrásokból származó 
pénzeszközök kerültek elszámolásra. A TÁMOP pályázat keretében 54,1 millió forint, 
a TIOP pályázat keretében 67,0 millió forint, a MODE pályázat keretében 2,2 millió 
forint és a COORENOR pályázat keretében 4,7 millió forint érkezett az intézethez 
2013. évben. A fennmaradó 0,3 millió forint az EUROTRANSPLANT csatlakozással 
összefüggő költségek visszatérítéséből adódott. 

Az intézmény felhalmozási célú támogatásértékű bevételként összesen 93,1 millió 
forintban részesült, amelyből 79,1 millió forintot fejezeti kezelésű előirányzatok 
terhére, EU-s programokra, és azok hazai társfinanszírozására, 14,0 millió forintot 
központi költségvetési szervek biztosítottak az OVSZ részére. 

A bevételek alakulását nagymértékben a követelésállomány nagysága határozza meg, 
ezen belül is a lejárt vevői tartozások aránya. Az intézet 2013. évben is törekedett a 
lejárt követelésállomány értékének leszorítására. Ennek érdekében az OVSZ 2013. 
évben is folyamatosan igénybe vette az OEP általi inkasszó lehetőségét, amelynek 
eredményeként 589,0 millió forintot utalt át az OEP ezen a jogcímen. 
 
Előirányzat-maradvány 
 
A 2012. évre jóváhagyott maradvány összege 293,5 millió forint volt, amely teljes 
egészében felhasználásra került 2013. évben. Ebből 292,9 millió forint a vérellátási 
tevékenységhez feltétlenül szükséges működési és felhalmozási kiadásokra került 
felhasználásra. A befizetési kötelezettség 0,6 millió forint volt, amely az 1004/2012. (I. 
11.) Korm. határozat alapján a létszámleépítés fedezetére biztosított keret fel nem 
használt összegéből adódott. 
 
Az intézmény 2013. évi előirányzat-maradványa 700,4 millió forint, amelyből a 
pályázatok finanszírozásából (OTKA) keletkezett maradvány 6,5 millió forint. A 
keletkezett maradványból 699,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,6 millió 
forint szabad maradvány.  
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az Országos Vérellátó Szolgálat eszközeinek és forrásainak főösszege 1,9 %-kal nőtt 
2012. évhez képest, így a záró állomány értéke 6.491,6 millió forint lett. 

Az eszközállományon belül a befektetett eszközöket érintően történt jelentős változás, 
amelynek értéke 8,4 %-kal csökkent az előző évhez képest. Ez leginkább a vagyoni 
értékű jogok csökkenésének a következménye, amely több mint 417,5 millió forinttal 
esett vissza a 2012. évi értékhez képest. A gépek, berendezések és felszerelések 110,5 
millió forinttal, az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök pedig 1,1 millió forinttal 
csökkentek.  

A tárgyi eszközök értéke összességében 9,7 %-kal nőtt a 2012. évi értékhez képest, 
amelyhez az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok záró állományának 
előző évhez viszonyított 215,6 millió forint értékű növekedése járult hozzá. 
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A forgóeszközök értéke összességében 10,4 %-kal nőtt, amelynek hátterében a 
pénzeszközök záró állományának növekedése áll, ami 780,5 millió forint volt az év 
végén a 2012. évi 185,2 millió forinttal szemben. 

A forrás oldalon a 2013. december 31-i állapotnak megfelelő szállítók állománya 
978,2 millió forintról 886,1 millió forintra csökkent, azonban a költségvetési 
tartalékok jelentősen, 406,8 millió forinttal nőttek.  

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 9.734,7 millió forintról 9.877,8 
millió forintra növekedett az év során. Az immateriális javak bruttó értéke minimális 
változással megegyezik a nyitó értékkel, a gépek, berendezések, járművek bruttó 
értéke a selejtezések, megsemmisülések miatt, több mint 93,9 millió forinttal 
csökkentek. A tartós célra vásárolt eszközök értékének emelkedését a döntően 
pályázati forrásból megvalósított ingatlan beruházások indokolják. A befektetett 
eszközök nettó értéke több mint 312,7 millió forinttal csökkent az év eleji nettó 
állományértékhez viszonyítva.  
 
A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

2013. évben az OVSZ-nél kettő Európai Uniós forrásból megvalósuló program futott. 

• Foedos pályázat:  

A pályázat célkitűzése a szervcserék elősegítése az EU tagállamaiban. A pályázat 
futamideje 3 év, amely a 2013. május 1. és 2016. április 30. közötti időszakot érinti. A 
pályázat teljes összege 84.634,9 Euro, teljes önrésze 28.200,0 Euro, amelyet 
költségvetés szerint személyi jellegű kifizetésekkel biztosít az intézet. A projekt 
támogatás részének értéke 56.434,9 Euro, amelyből 40,0 % előleget, 22.573,9 Eurót 
2013 nyarán az OVSZ megkapott. A 2013. évben a pályázat költségvetésének terhére 
4,2 millió forintot használt fel az intézet, amelyből az önrész 1,9 millió forint volt.  

• Accord pályázat: 

A pályázat célkitűzése a programban résztvevő, és az EU tagállamok nemzeti 
programjai közötti kooperáció kialakítása, elsősorban a szervdonáció terén. A program 
időtartama 3 év, amely a 2012. június 1. és 2015. május 31. közötti időszakot érinti. A 
pályázat teljes összege 68.557 Euro, teljes önrésze 26.295 Euro, amelyet költségvetés 
szerint személyi jellegű kifizetésekkel biztosít az intézet. A projekt támogatás részének 
értéke 42.262 Euro, amelyből 40,0 % előleget, 16.904,8 Eurót 2012 októberében az 
OVSZ megkapott. A pályázat keretében 2013. évben 5,2 millió forintot használt fel az 
intézet, melyből az önrész 2,6 millió forint volt.  
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Egészségügyi szakmai ágazat  
 
20/22 alcím Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok  
20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 122,6   122,6   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 55,4 55,4     

- 2013.évi többletbevétel 376,5 376,5     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 2,0   2,0   

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 244,7   244,7   

Módosítások összesen 678,6 431,9 246,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 801,2 431,9 369,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 122,6 0,0 122,6 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 678,6 431,9 246,7 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 55,4 55,4   

- 2013.évi többletbevétel 376,5 376,5   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 2,0   2,0 

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 244,7   244,7 

2013. évi módosított előirányzat 801,2 431,9 369,3 

 
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 792,5 122,6 122,6 801,2 500,3 63% 62% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 100,1 0,0 0,0 376,5 376,5 376% 100% 

Támogatás 83,7 122,6 122,6 369,3 369,3 441% 100% 

Előirányzat-maradvány 651,9 – 0,0 55,4 55,0 8% 99% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (9 db) 117,3   117,3 

− más fejezet intézménye 7,6   7,6 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 12,8   12,8 

− alapítvány 14,0 1,0 13,0 

− közalapítvány 144,7   144,7 

− gazdasági társaság 91,0   91,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 1,1   1,1 

− társadalombiztosítási költségvetési szerv 3,2   3,2 

− egyéb (megjelölve) 108,6 68,1 40,5 

 társadalmi szervezet 40,5 2,0 38,5 

 köztestület 66,1 66,1   

 egyház 2,0   2,0 

Összes kifizetés 500,3 69,1 431,2 

 
Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 
 
A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 
59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet feltételei szerint, a tárca a magyarországi 
egészségügyi ellátások költségeire támogatást biztosít a Szerb Köztársaságban, illetve 
Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek 
részére. A tárca ezen támogatását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 
továbbiakban: OEP) közreműködése  útján nyújtja.  
 
A Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása részfeladat terhére 10,5 
millió forint került biztosításra az OEP részére. A támogatás szakmai és pénzügyi 
megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 
 
Egészségügyi köztestületek támogatása 
 
Az Egészségügyi köztestületek támogatása részfeladaton rendelkezésre álló 
mindösszesen 66,1 millió forint felhasználása az alábbiak szerint alakult: 
 
A Magyar Gyógyszerészi Kamara részére 4,8 millió forint került biztosításra. A 
Kamara és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás 
felhasználása az alábbi közfeladatok ellátását biztosította: 
− az etikai normák megalkotása és megsértőinek szankcionálása, I. fokú etikai eljárás, 

továbbá az Etikai Kollégium működtetése; 
− a kamarai tagok felvételével, felfüggesztésével és kizárásával összefüggő feladatok 

ellátása; 
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− a tagjai körében szervezett továbbképzés koordinálása; 
− az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékének közzététele; 
− a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok ellátása; 
− az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül 

befolyásoló, illetve valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály 
megalkotása; 

− a nem egyetemi, főiskolai szintű egészségügyi képzések szakmai feltételeinek 
megvizsgálása. 

 
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére 50,1 millió forint került 
biztosításra, a Kamara a támogatási összeget a megkötött támogatási szerződés 
értelmében a következő közfeladatok biztosítására fordította: 
− az etikai eljárásokban közreműködő területi szervezetek felkészítése; 
− a továbbképzések ellenőrzése; 
− az egészségügyi szakdolgozók kötelező továbbképző helyeinek akkreditálási 

feladataiban való közreműködés; 
− országos és területi szinten zajló elektronikus szakmai továbbképzések szervezése; 
− jogi, munkajogi tanácsadás nyújtása. 
 
A Magyar Orvosi Kamara részére 11,2 millió forint került biztosításra, amelyet a 
Kamara megállapított közfeladatok közül az etikai ítélkezés személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítására fordított. 
 
Rákbetegek Országos Szövetsége támogatása 
 
A Rákbetegek Országos Szövetsége támogatása részfeladaton rendelkezésre álló 
összesen 20,0 millió forint a Szövetség részére teljes egészében biztosításra került. 
 
A Rákbetegek Országos Szövetsége szervezetei országos kiterjedtséggel, olyan 
közfeladatokat látnak el a rákbetegek, a hozzátartozóik és a lakosság körében, amelyek 
hiányzó szolgáltatások pótlását jelentik az egészségügyi-, a szociális ellátás és a 
társadalmi rehabilitáció, sőt a megelőzés területein. A legszélesebben értelmezve, az 
állami és az önkormányzati népegészségügyi célok megvalósítását segítik. Mindennek 
következtében a társadalomban nő a rákbetegek emberi méltóságának tisztelete, a 
humánum, a szolidaritás, a segítés/önsegítés, a kölcsönös segítségnyújtás, az 
önkéntesség és a betegtársak iránti felelősségvállalás. 
 
A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el: 
- a rákbetegek pszichoszociális rehabilitációja; 
- országos segítő, szolgáltató hálózat működtetése;  
- a rákbetegek érdekképviselete, csoportjainak összefogása; 
- országos és regionális konferenciák, betegtalálkozók szervezése; 
- a rákbetegek humánus, szakszerű tájékoztatása és jogaik megismertetése. 
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„HIV/AIDS megelőzése civil szervezetekkel” pályázat 
 
A HIV/AIDS prevenció területén tevékenykedő civil szervezetek részére, „Civil 
szervezetek részvétele a HIV/AIDS megelőzésben” címmel pályázati felhívás került 
közzétételre. 
A pályázat célja, és egyben feladata a magas HIV-fertőzési kockázatnak kitett 
közösségek tagjai között a kockázat ismertetése, csökkentése, továbbá az ehhez 
szükséges magatartásformák kialakítása, önkéntes szűrés, valamint tanácsadás 
lehetőségének biztosítása. 
A 2013. év végére a 10 támogatásban részesített szervezet részére, összesen 15,0 
millió forint támogatás került biztosításra. A támogatások szakmai és pénzügyi 
megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  
 
Szerv-, szövetadományozás költségeinek támogatása 
 
A Szerv-, szövetadományozás költségeinek támogatása részfeladatra 3,0 millió forint 
került tervezésre. 
Az összeg a szerv, illetve szövet adományozás – társadalombiztosítási jogviszony 
alapján nem fedezett – 2012. november 1-jétől 2013. október 31-ig felmerült 
költségeinek biztosítására került felhasználásra az OEP közreműködésében. Az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 207. § (2) bekezdése értelmében a 
donor jogosult az adományozással kapcsolatos jövedelem-kiesésének, valamint az 
adományozásról szóló nyilatkozat megtételével, továbbá az utazással összefüggésben 
ténylegesen felmerült és igazolt – társadalombiztosítási jogviszonya alapján nem 
fedezett – költségeinek megtérítésére.  
A részelőirányzaton 3,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 
 
Egyéb egészségpolitikai feladatok 
 
Egyéb egészségpolitikai feladatok megnevezésű részfeladatra 11,1 millió forint került 
tervezésre, amely kiegészült 244,6 millió forint évközi fejezeten belüli 
átcsoportosítással. Az így rendelkezésre álló mindösszesen 255,7 millió forint 
felhasználása az alábbiak szerint alakult: 
 
-  A Református Dunamenti Kistérségi Diakónia részére 2,5 millió forint került 

biztosításra a majosházi Hospice Ház felépítése céljából. 
- A Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány részére 3,0 millió forint került 

biztosításra a fogbetegségek elterjedtségének, az orális egészségi állapotnak, az 
egészségmagatartásnak és dentális tudásnak a vizsgálata, illetve fogászati 
epidemiológiai adatgyűjtés megvalósítása érdekében. 

- Az Egészség és Családvédő Országos Szövetség részére 0,7 millió forint került 
biztosításra, amely a Mozdulj, Magyarország fizikai fittséget mérő sportvetélkedő 
győzteseinek az egészséges életmódot, a sportolást népszerűsítő díjakkal történő 
jutalmazására került felhasználásra. 
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- A Magyar Egészségügyi Társaság részére 1,5 millió forint került biztosításra, 
amely a Magyar Egészségügyi Társaság 20 éves Jubileumi Konferenciájának 
megrendezésére került felhasználásra. 

- A Magyar Kórházszövetség 0,3 millió forint támogatásban részesült a XXVI. 
Kongresszusán, két plenáris ülés keretében a kórházak vezetői részére szakmai 
konferencia megrendezésére, előadások megtartására. A támogatás szakmai és 
pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  

- A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 2,0 forint támogatásban 
részesült a Neuro-hidroterápia (NHT) szakmai program kora gyermekkori 
intervencióban részterápiaként, illetve prevencióként történő megvalósítására, 
alkalmazására. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. 
évre. 

- Az INDIT Közalapítvány 144,7 millió forint visszatérítendő támogatásban 
részesült, amelyet a DDOP-3.1.3/C-11-2011-0001 pályázat megvalósítására 
használ fel és a pályázati összeg lehívása után a támogatást visszafizeti a tárca 
részére. A pályázat keretében az INDIT Közalapítvány a Pécsett és Kaposváron 
működtetett drogambulanciák számára, egy-egy ambuláns jelleggel működő, 
rehabilitációs szemléletet képviselő Addiktológiai Ambulancia telephelyet hoz 
létre, továbbá a Pécsváradon működtetett Drogrehabilitációs Otthont újítja fel. 

- A Budai Egészségközpont Kft. 100,0 millió forint támogatásban részesült a 
gerincbetegek várólistájának csökkentése érdekében. A támogatás szakmai és 
pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  

 
A részelőirányzaton mindösszesen 11,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 
 

A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványok felhasználása 

 

Egyéb egészségpolitikai feladatok  

A részfeladaton a 2012. évi 26,9 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány felhasználása az alábbiak szerint alakult. 
- A „kórház mint műszaki létesítmény” tárgyú dokumentum fordítási költségeinek 

finanszírozására 0,2 millió forint került átadásra az EMMI Igazgatása részére. 
- A Nemzeti Betegfórum létrehozására 5,6 millió forint került biztosításra az EMMI 

Igazgatása részére. A Betegfórum keretében zajlik a társadalmi konzultáció az 
egészségügy területén működő civil és egyházi szervezetekkel. 

- A tárca és az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet között létrejött 
bérraktározási szerződés meghosszabbítására 0,3 millió forint került biztosításra az 
EMMI Igazgatása részére. 

- Az egészségügyi témájú informatikai uniós projektek előkészítését segítő 
tanulmány összeállítása érdekében 4,0 millió forint került biztosításra -a 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére. 

- Az Országos Vérellátó Szolgálat 5,0 millió forint támogatásban részesült a 
Szervkoordinációs Irodája által fenntartott kórházi koordinátori hálózat 
működtetésére. 
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- Az Országos Egészségfejlesztési Intézet részére 11,0 millió forint került 
biztosításra a doktorinfo.hu weboldal átalakításával kapcsolatos költségek 
fedezetére. A központi egészségügyi internetes felület kialakítása és 
működtetésének célja a népegészségügyi kommunikáció elősegítése. 

- Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére 0,8 millió forint került biztosításra a 
„HelpDesk” csoport működésével kapcsolatos költségek fedezetére. 

 
Népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok 

A 2012. évi 1,1 millió forint összegű maradvány a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat részére került biztosításra a 2012. április 16-20. között Erdélyben, 
Hargita megye (nevezetesen a székelyföldi Oklánd és a hozzá tartozó két település) 
területén szervezett egészségügyi szűrővizsgálat támogatására. 
 
Szerv- szövetadományozás költségeinek támogatása 

A 2012. évi 3,2 millió forint összegű maradvány a szerv, illetve szövet adományozás – 
társadalombiztosítási jogviszony alapján nem fedezett – 2012. évi költségeinek 
biztosítására került felhasználásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
közreműködésében. 
 
Civil szervezetek egyéb egészségpolitikai célú támogatása 

A 2012. évi 6,8 millió forint összegű maradvány felhasználása az alábbiak szerint 
alakult. 
- Az Alapítvány a gyulladás sejtbiológiai, immunológiai és genetikai 

szabályozásának, valamint gyógyszeres befolyásolásának kutatásáért részére 3,0 
millió forint került biztosításra az országos, komplex egészségnevelés, prevenció 
intézményes elindításának támogatása érdekében.  

- A Magyar Orvostörténelmi Társaság 0,8 millió forint támogatásban részesült, 
amelynek célja Semmelweis Ignác eredeti, magyar nyelvű írásainak önálló kötet 
formájában, eredeti méretben történő megjelentetése. 

- A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi 
Szövetsége 2,5 millió forint támogatásban részesült a „Szervusz” című újság 
megjelentetése, valamint a szervezet 25 éves évfordulójával kapcsolatos 
rendezvény megszervezése érdekében. 

- A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 0,5 millió forint 
támogatásban részesült a 2012. évben megrendezésre került Szervdonációs és 
Transzplantációs Európa- és Világnap költségeinek utólagos megtérítése céljából. 

 
 
A 2012. évről áthozott 4,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány felhasználása az Országos Kémiai Biztonsági Intézet közreműködésében 
az alábbi szakmai feladat megvalósítása érdekében történ: 
közös képzés szervezése az ipari szereplőkre és a kémiai biztonsági felügyelőkre 
vonatkozó, a REACH (1907/2006/EK), CLP (1272/2008/EK) és Biocid 
(528/2012/EU) EU rendeletek által előírt aktuális feladatokról régiónként, road-show 
és workshop formájában. 

2977



 
 

 
12,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1862/2013. (XI. 
19.) Korm. határozat alapján átadásra került a Miniszterelnökség részére. 
 
 
Tárgyévi bevételek felhasználása 
 
A korábbi évi támogatásokból a tárca részére visszafizetett, összesen 376,5 millió 
forint bevételi előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult. 
- 43,8 millió forint került biztosításra az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Igazgatása részére az alábbi feladatok forrásbiztosítása érdekében: 
- eHealth Programiroda működésének szakértői támogatása; 
- egészségügyi háttérintézményi kontrolling rendszer kialakítása; 
- Nemzeti Betegfórum működtetése; 
- az Arab-Magyar Üzleti Fórummal kapcsolatos egészségügyi projektek üzleti 

tervének elkészítése; 
- E-egészségügyi projektek összehangolásának és a végrehajtás felügyeletének 

támogatása; 
- mozgó szakorvosi ellátás biztosítása; 
- orvostörténeti, levéltári kutatás elvégzése. 
A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 

- 2,5 millió forint került biztosításra a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 
részére a majosházi Hospice Ház felépítése céljából, a haldokló daganatos betegek 
gondozása és hozzátartozóik mentális támogatása érdekében. 

- 4,0 millió forint került biztosításra az Országos Gyermekegészségügyi Intézet 
részére a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság működtetése céljából. 

- 3,6 millió forint került biztosításra a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
részére. 

- 6,1 millió forint került biztosításra az Országos Egészségfejlesztési Intézet részére 
a dohányzási szokások kérdőíves felmérésére az ifjúság körében, a nemdohányzók 
védelméről szóló törvény módosításának hatáselemzéséhez. 

- 2,0 millió forint került biztosításra a Magyar Kékkereszt Egyesület részére a 
dömösi addiktológiai rehabilitációs otthon működtetése érdekében.  

- A Semmelweis Egyetem részére 12,0 millió forint került biztosításra az Emberi 
Prionbetegségek Referencia Központ működtetése céljából. A szakmai és 
pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 

- 1,5 millió forint került biztosításra a Transzplantációs Alapítvány a Megújított 
Életekért szervezet részére a hetedik Szervdonációs és Transzplantációs Európa- 
és Világnap megrendezésének támogatására. 

- 3,0 millió forint került biztosításra az Országos Epidemológiai Központ részére a 
hazai intravénás kábítószer használattal összefüggő HCV fertőzések 
prevalenciájának felmérésére. 

- 37,8 millió forint került biztosításra az Országos Sportegészségügyi Intézet részére 
a Call Center működtetésére. 

- 1,0 millió forint került biztosításra Szemem Fénye – A Beteg Gyermekekért 
Alapítvány részére a Dóri Ház működtetésére. 
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- Az Országos Vérellátó Szolgálat 49,0 millió forint támogatásban részesült 1 darab 
120 férőhelyes plazma gyorsfagyasztó készülék beszerzésére. A támogatás 
szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 

- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 59,1 millió forint összegben részesült 
támogatásban a határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 
céljából. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 

- A Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi 
Szövetsége 0,4 millió forint összegben részesült támogatásban a Teppert Éva 
„Tüdőtlen Idők” című könyvének 1000 példányban történő kiadása céljából. A 
támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 

- A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért elnevezésű szervezet 3,0 millió 
összegben részesült támogatásban a Neuro-hidroterápia (NHT) szakmai program 
kora gyermekkori intervencióban történő alkalmazására céljából. A támogatás 
szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 

- A Magyar Vese-Alapítvány 5,0 millió forint összegben részesült támogatásban a 
Roma Orvosképzési Program folytatására (13 fővel), és az orvos és egészségügyi 
képzésre felkészítő, Előkészítő Program működtetésére. A támogatás szakmai és 
pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 

- A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 1,4 millió forint összegben részesült 
támogatásban az Erdélyi településeken egészségügyi szűrővizsgálat lefolytatására 
a Bács-Kiskun Megyei Kórház orvosainak részvételével. A támogatás szakmai és 
pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 

- A Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége 3,0 millió forint összegben 
részesült támogatásban az Országos Cukorbeteg Gyermektábor, az Országos 
Cukorbeteg Oktató Program illetve az Országos Diabétesz Világnap megrendezése 
érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 

- A Semmelweis Egyetem 1,5 millió forint összegben részesült támogatásban a 
fiatal felnőttkori szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének támogatása 
céljából. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 

- Az Országos Betegjogi, Gyermekjogi, Ellátottjogi és Dokumentációs Központ 4,5 
millió forint összegben részesült támogatásban a „POI lakossági bejelentő 
rendszer” létrehozására, az egészségügyi intézmények feltérképezése céljából. A 
támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 

- Az Alapítvány az Öngyilkosság Ellen 0,5 millió forint összegben részesült 
támogatásban a Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ, 
Krízisintervenciós és Pszichiátriai Osztályának 30 évéről (1983-2013) szóló könyv 
megjelentetése, valamint a Krízisintervenciós és Pszichiátriai Osztály pácienseinek 
munkáiból művészetterápiás kiállítás megrendezése céljából. 

- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2,0 millió forint összegben részesült 
támogatásban a szerv- és szövetadományozás költségeink támogatása céljából.  A 
támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 

- Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 23,0 millió forint összegben részesült 
támogatásban a „NYÁRI EGÉSZSÉGpontHU” projekt utólagos finanszírozására. 
A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 

- A Magyar Kórházszövetség 0,7 millió forint összegben részesült támogatásban a 
Szövetség XXVI. Kongresszusán két plenáris ülés keretében, a kórházak vezetői 
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részére szakmai konferencia rendezésére, előadások megtartására. A támogatás 
szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 

- A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 8,5 millió forint összegben 
részesült támogatásban az egeszseg.hu működtetése, valamint konferencia 
megrendezése és nemzeti molekuláris patológia standard kidolgozása céljából.  A 
támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 

- A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 3,0 millió forint 
összegben részesült támogatásban a Népegészségügy című folyóirat 91. évfolyam 
3.-4. számának megjelentetése céljából. A támogatás szakmai és pénzügyi 
teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 

- Az Országos Egészségfejlesztési Intézet 11,5 millió forint összegben részesült 
támogatásban az egeszseg.hu honlap tartalomfejlesztése, a 2015. évben 
Magyarországon megrendezésre kerülő „ICBDSR 42th Annual Meeting” 
megszervezése, valamint a nyári Balaton körüli szűrőkamion lebonyolításához 
szükséges 2 fő animátor biztosítása érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi 
teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 

- Az Országos Mentőszolgálat 61,0 millió forint összegben részsült támogatásban a 
sürgősségi betegellátás koordinálására. A támogatás szakmai és pénzügyi 
teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 

- A Magyar Vegyipari Szövetség 13,0 millió forint összegben részesült 
támogatásban a REACH/CLP rendeletek végrehajtásával kapcsolatos szakértői 
tevékenység céljára. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 
2014. évre. 

- Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 9,0 millió forint összegben részesült 
támogatásban a kémiai ellenőrzői hálózat intézményei informatikai hálózatának 
felújítása céljából. A támogatás szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. 
évre. 

 
 
20/22/3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 221,2   1 221,2   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 127,8 127,8     

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 158,7   158,7   

Módosítások összesen 286,5 127,8 158,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 507,7 127,8 1 379,9 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 221,2 0,0 1 221,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 286,5 127,8 158,7 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 127,8 127,8   

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 158,7   158,7 

2013. évi módosított előirányzat 1 507,7 127,8 1 379,9 

 
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 1 221,2 1 221,2 1 221,2 1 507,7 1 349,0 110% 89% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 1 349,0 1 221,2 1 221,2 1 379,9 1 379,9 102% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 127,8 127,8   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 1 349,0 1 221,2 127,8 

Összes kifizetés  1 349,0 1 221,2 127,8 

 
2005. július közepén kormányhatározat született a magyarországi légimentés 
középtávú fejlesztéséről, így az önálló, légimentésért felelős közhasznú társaság 
létrehozásáról, új helikopterek beszerzéséről, valamint a légimentés folyamatos 
finanszírozásának biztosításáról (A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről 
szóló 2147/2005. (VII. 22.) Korm. határozat). 
2005 novemberében megalakult az új, 100 %-ban az OMSZ vagyonkezelésében – így 
az állam tulajdonában – lévő Magyar Légimentő Nonprofit Kft. A nemzetközi 
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a tender nyertese, és így a szerződött 
partner az osztrák HeliAirGmbh. lett, amely az osztrák autóklubbal (ÖAMTC) Európa 
egyik legnagyobb egységes légimentő-helikopter flottáját tulajdonló és üzemeltető 
cége. A közbeszerzési eljárás eredményének megfelelően öt gép bérlése a szerződés 
értelmében határozott időre – 10 évre – került meghatározásra. Ez az öt bérelt gép – a 
nagyjavításon átesett három, saját tulajdonú helikopterrel együtt – képes arra, hogy 
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Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje, lehetővé téve ezzel a 
lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését, 
biztosítva az esélyegyenlőséget. 
Az eredetileg jóváhagyott, 1.221,2 millió forint összegű támogatási előirányzat 
fejezeten belüli átcsoportosítás útján 158,7 millió forint támogatási előirányzattal 
egészült ki. Az összesen rendelkezésre álló 1.379,9 millió forint terhére a Magyar 
Légimentő Nonprofit Kft. részesült támogatásban a bérleti szerződésben vállalt 2013. 
évi forrásbiztosítási kötelezettség teljesítése érdekében. Az előirányzaton 127,8 millió 
forint előző évi maradvány pénzügyi teljesítése megtörtént.  
 
 
20/22/13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 700,0   700,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 174,6 174,6     

- 2013.évi többletbevétel 111,6 111,6     

Módosítások összesen 286,2 286,2 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 986,2 286,2 700,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 700,0 0,0 700,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 286,2 286,2 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 174,6 174,6   

- 2013.évi többletbevétel 111,6 111,6   

2013. évi módosított előirányzat 986,2 286,2 700,0 
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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 410,2 700,0 700,0 986,2 636,2 155% 65% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 438,4 0,0 0,0 111,6 111,6 25% 100% 

Támogatás 100,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700% 100% 

Előirányzat-maradvány 46,4 – 0,0 174,6 174,6 376% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 636,2 636,2   

Összes kifizetés 636,2 636,2 0,0 

 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a 
továbbiakban: Gyftv.) 41. §-a alapján, olyan közforgalmú gyógyszertárat működtető 
vállalkozások, amelyek az adott település gyógyszerellátását egyedül biztosítják és az 
ellátandó lakosságszám, vagy a gyógyszertár földrajzi elhelyezkedése miatt a 
gyógyszerforgalmazásból származó árrésbevételük hatékony gazdálkodás mellett is 
rendkívül alacsony, a működőképesség fenntartásához működési célú támogatásban 
részesülhetnek.    
 
A hátrányos földrajzi helyzetű gyógyszertárak működési célú támogatása a lakosság 
folyamatos gyógyszerellátásának biztosítása érdekében szükséges. 
 
A támogatás feltételeit és formáit a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, 
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások 
elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
tartalmazza, amelynek értelmében azok a közforgalmú gyógyszertárat működtető 
vállalkozások kaphatnak naptári negyedévente támogatást, amelyek az adott település 
gyógyszerellátását egyedül biztosítják, gyógyszerforgalmi adataikból számított, 
közfinanszírozott gyógyszer forgalmazásából származó árréstömegük a tárgyévet 
megelőző év első félévében legfeljebb 7,2 millió forint volt, és legalább heti 40 órában 
nyitva tartanak. Azok a gyógyszertárak, amelyek közfinanszírozott gyógyszer 
forgalmazásából származó árréstömege a tárgyévet megelőző év első félévében a 6,0 
millió forintot nem haladta meg, 25%-al magasabb támogatásban részesülhetnek. 
Azok a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások, amelyek az adott 
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település gyógyszerellátását egyedül biztosítják, közfinanszírozott gyógyszer 
forgalmazásából származó árréstömegük a tárgyévet megelőző év első félévében 
legfeljebb 7,2 millió forint volt és fiókgyógyszertárral is rendelkeznek, legfeljebb 2 
fiókgyógyszertár után is kaphatnak költségvetési támogatást, fiókgyógyszertáranként 
havi 20,0 ezer forint összegben.  
 
Az előirányzaton eredeti támogatási előirányzatként 700,0 millió forint került 
megtervezésre, amely a 2012. évre vonatkozó befizetési kötelezettség alapján 111,6 
millió forint szolidaritási bevétellel, és a 2012. évi 174,6 millió forint előirányzat-
maradvánnyal egészült ki. 
 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) részére 2013. évben átutalásra 
került 174,6 millió forint 2012. évi maradvány, 111,6 millió forint tárgyévi bevétel és 
350,0 millió forint támogatási előirányzat (összesen 636,2 millió forint). 
 
A NAV részéről a rászoruló gyógyszertárak felé a 2013. évi kifizetés 613,1 millió 
forint volt. 
 
Azon gyógyszertárak, amelyeknek köztartozásuk van, a támogatás összegének más 
adónemre történő átvezetését kérhetik a NAV-tól az összeg átutalása helyett. Ennek 
megfelelően a 2013. évben 23,0 millió forint került köztartozás fedezeteként 
átvezetésre. 
 
20/22/17 Légimentés eszközpark fejlesztése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 150,0 150,0     

Módosítások összesen 150,0 150,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 150,0 150,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

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 150,0 150,0 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 150,0 150,0   

2013. évi módosított előirányzat 150,0 150,0 0,0 
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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 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0   100% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 150,0 150,0   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 150,0 150,0   

Összes kifizetés 150,0 150,0 0,0 

 
Az előirányzat forrását a 2012. évi 150,0 millió forint összegű maradvány képezte, 
amelynek felhasználása az alábbiak szerint alakult. 
Az előirányzat terhére az Országos Mentőszolgálat részesült támogatásban a 2009. 
augusztus 19-én, Balatonfüreden szerelési munkálatok közben oldalára fordult és 
javíthatatlanul megsérült, a Magyar Állam tulajdonában, az Országos Mentőszolgálat 
vagyonkezelésében és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. használatában lévő HA-
BDC lajstromjelű, AS-350B Ecureuil típusú mentőhelikopter (továbbiakban: 
mentőhelikopter) pótlása érdekében. 
 
 
20/22/20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 128,2 1 128,2     

Módosítások összesen 1 128,2 1 128,2 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 128,2 1 128,2 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
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 1 128,2 1 128,2 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 128,2 1 128,2   

2013. évi módosított előirányzat 1 128,2 1 128,2 0,0 

 
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 101,6 0,0 0,0 1 128,2 1 128,2 1110% 100% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 1 229,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 1 128,2 1 128,2   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 288,2   288,2 

− más fejezet intézménye 6,1   6,1 

− gazdasági társaság 833,9   833,9 

Összes kifizetés 1 128,2 0,0 1 128,2 

 
A szakorvos képzés rendszerére vonatkozó szabályozás a 2010. évtől jelentős 
mértékben átalakult. Ennek részletes szabályait az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet határozza meg.  
 
 
A szakorvos képzés támogatását célzó költségvetési forrás 2013. évtől az EEKH 
költségvetésében került megtervezésre. Az előirányzaton fennmaradó keret 2012. évi 
maradvány 1.128,2millió forint az EEKH részére 2013. évben átadásra került.  
 
 
 

2986



 
 

20/22/21 Megszűnő egészségügyi és hozzá kapcsolódó feladatokat ellátó gazdasági 
társaságoktól átszállt adósság rendezése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 9 500,0   9 500,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -3 185,7   -3 185,7   

Módosítások összesen 6 314,3 0,0 6 314,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 6 314,3 0,0 6 314,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

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 6 314,3 0,0 6 314,3 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -3 185,7   -3 185,7 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 9 500,0   9 500,0 

2013. évi módosított előirányzat 6 314,3 0,0 6 314,3 

 
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 0,0 0,0 9 500,0 6 314,3 6 314,3   100% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 0,0 0,0 9 500,0 6 314,3 6 314,3   100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 0,0 0,0     
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (2 db) 218,1 218,1   

− más fejezet intézménye 15,1   15,1 

− gazdasági társaság 6 050,2 6 050,2   

− önkormányzat/vagy intézménye 30,9 30,9   

Összes kifizetés 6 314,3 6 299,2 15,1 

 
A jogcímen a 2013. évi XXXI. törvény alapján 9.500,0 millió forint került 
előirányzatosításra az alábbi célok megvalósítása érdekében. A Gyógyszerészeti és 
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet mint lebonyolító 
közreműködésével a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz 
kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, 
valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási 
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján a – 3. 
§ (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva – az államra átszállt adósságnak 
az állam képviseletében történő megszüntetésére és a járulékos terhek teljesítésére 
6.229,2 millió forint került biztosításra. 
Kormányhatáskörben 3.185,7 millió forint került átcsoportosításra a Gyógyszerészeti 
és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet részére az 1862/2013. (XI. 
19.) Korm. határozat alapján az egyes egészségügyi intézmények hitelintézettel 
szemben fennálló lejárt tartozásai rendezése, és egyes egészségügyi intézmények 
átvételével, strukturális átalakításával kapcsolatos kiadások fedezetére. 
 
20/22/23 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 0,0       

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2013.évi többletbevétel 100,0 100,0     

Módosítások összesen 100,0 100,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 100,0 100,0 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
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 100,0 100,0 0,0 

- 2013.évi többletbevétel 100,0 100,0   

2013. évi módosított előirányzat 100,0 100,0 0,0 

 
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 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0   0% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0   100% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 0,0 0,0     

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint 
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 2013. 
július 6-tól hatályos  83/A. § (7) bekezdése szerint, a gyógyszertári tulajdonhányad 
értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott 
gyógyszerészeknek és az államnak. 
 
Az állami elővásárlási jogot a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának 
értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet 
szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) gyakorolja. 
 
Az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat értelmében megnyitott, 2013. évi eredeti 
előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának célja 
üzletrész vásárlása az OEP által, amelynek megvalósításához az EMMI és az OEP, 
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mint lebonyolító szervezet között lebonyolítási megállapodás került megkötésre. Az 
állam elővásárlási lehetőségével 2013. évben nem élt. 
 
 
20/30 alcím Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
20/30/24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
 
20/30/24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 100,1   100,1   

Módosítások jogcímenként 
 

      

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 100,1 0,0 100,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 100,1 0,0 100,1 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 100,1 0,0 100,1 

 
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 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100% 100% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 0,0 0,0     
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (megjelölve) 100,1 0,0 100,1 

 társadalmi szervezet 100,1   100,1 

Összes kifizetés 100,1 0,0 100,1 

 
A jogcímen megtervezett 100,1 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Magyar 
Vöröskereszt részére került biztosításra. 
 
A szervezet a támogatás terhére a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. 
törvényben meghatározott, és az alapszabályukban vállalt alábbi feladatokat látta el: 
- nemzetközi kapcsolattartás; 
- keresőszolgálat működtetése; 
- véradásszervezés; 
- szociális, gyermekvédelmi tevékenységekkel – egészségfejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységek segítése; 
- elsősegélynyújtással kapcsolatos tevékenységek támogatása; 
- katasztrófa helyzetekre történő felkészülés és válaszadás; 
- szakmai továbbképzések lebonyolítása, alapképzésének megszervezése, 

koordinálása; 
- ifjúsági tevékenységek segítése, koordinálása; 
- adománykezelés. 
 
20/30/24/2 Magyar Rákellenes Liga támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 30,0   30,0   

Módosítások jogcímenként       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 30,0 0,0 30,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 30,0 0,0 30,0 
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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 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100% 100% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (megjelölve) 30,0 0,0 30,0 

 társadalmi szervezet 30,0   30,0 

Összes kifizetés 30,0 0,0 30,0 

 
A megtervezett 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat a Magyar Rákellenes 
Liga részére került biztosításra az alapellátás orvosai részére országszerte felvilágosító 
programok, valamint továbbképzések szervezése céljából. 
 
A Magyar Rákellenes Liga több mint húsz éve szolgálja az egészség megőrzését a 
daganatos betegség megelőzését, a gyógyítást. A Liga közel ötezer tagja negyvenegy 
alapszervezetében országszerte felvilágosító, tájékoztató programokat szervez, 
mozgósítva a gyerekektől az öregekig mindenkit. Az onkológiai központok mellett 
működő segítő szolgálatok fogadják a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, 
pontszerző továbbképzéseket szerveznek az alapellátás orvosainak a rákgyógyítás és 
diagnosztika határterületeiről. A Lelkisegély vonalon képzett önkéntesek várják a 
segítségre, vagy csak meghallgatásra váró emberek hívását. 
 
A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el: 
- az egészség megőrzésének támogatása, a rák kockázatának csökkentésére irányuló 

szakmai tevékenység ellátása, a korai felismerés elősegítése; 
- az ez irányban dolgozó szervezetek munkájának összehangolása; 
- együttműködés a helyi és megyei önkormányzatokkal, kórházakkal, egészségügyi 

szolgáltatókkal és civil szervezetekkel; 
- a magyar rákellenes mozgalom képviselete mind hazai, mind nemzetközi 

fórumokon; 
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- előadások, képzések szervezése háziorvosok, betegek, önkéntesek részére; 
 
 
20/30/24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek működési 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 51,3   51,3   

Módosítások jogcímenként 
 

      

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 51,3 0,0 51,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 51,3 0,0 51,3 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 51,3 0,0 51,3 

 
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 32,0 51,3 51,3 51,3 46,2 144% 90% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás 32,0 51,3 51,3 51,3 51,3 160% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 0,0 0,0   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 24,9 2,9 22,0 

− egyéb (megjelölve) 21,3 15,0 6,3 

 társadalmi szervezet 21,3 15,0 6,3 

Összes kifizetés 46,2 17,9 28,3 

 
Az Egészségügyi társadalmi, civil és nonprofit szervezetek működési támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzatra 51,3 millió forint került tervezésre, amelynek 
felhasználása a következőképpen alakult: 
 
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért támogatása 
 
A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért támogatása részfeladaton tervezett 
20,0 millió forint támogatási előirányzat biztosításra került a Gézengúz Alapítvány a 
Születési Károsultakért részére. 
 
A támogatás célja az Alapítvány által a születési károsultakért vállalt részben 
közfeladat ellátásának költségeihez való hozzájárulás. A Gézengúz Alapítvány 1990. 
évben kezdte meg működését. Az Alapítvány célja a központi és perifériás 
idegrendszeri sérült csecsemők és kisgyermekek összetett habilitációs/rehabilitációs 
programja, kiegészítve a családot segítő szolgáltatásokkal és a gyermekek óvodai, 
iskolai felkészítésével. Az intézmény célja több szakmát átfogó, multidiszciplináris, 
összetett terápiás modellel a gyógyulás, fejlődés lehetőségének elérése, folyamatának 
idejét minimálisra történő csökkentése. Elérni a legteljesebb integráció esélyét mind a 
gyermek, mind a család számára. Tapasztalataikat, kidolgozott terápiás modelljüket, 
oktatási keretek között kívánják átadni a területen dolgozó szakembereknek. Az 
Alapítvány évente 350-370 gyermek rehabilitációját, ebből 270-300 gyermek 
folyamatos hosszú távú ellátását végzi, valamint 450-500 beutalt gyermek 
szakvizsgálatát és kontrollját látják el.  
 
Az Alapítvány és a tárca között létrejött támogatási szerződés alapján a támogatás 
felhasználása az alábbi feladatok ellátását segítette elő: 
- a születési károsodással világra jött gyermekek magas szintű és komplex 
egészségügyi szakellátásának, és abba beágyazott pedagógiai programoknak a 
biztosítása; 
- a komplex ellátáshoz szükséges szakmai team fenntartása, valamint az ehhez 
szükséges kiszolgáló és adminisztratív háttér tevékenység feltételeinek biztosítása; 
- az egészségügyi alapellátásban dolgozók, valamint a rehabilitációs szakértői 
bizottságok munkatársai és a speciális pedagógiai munkát végzők tudományos, 
szakmai képzésében történő részvétel. 
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Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatása 
 
A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért támogatása részfeladaton 
tervezett 2,0 millió forint támogatási előirányzat biztosításra került a Transzplantációs 
Alapítvány a Megújított Életekért részére. 
 
A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért közhasznú civil szervezet két 
tevékenységi területe a szervátültetett, és a szervre váró gyerekek testi – lelki 
rehabilitációja, a szülőknek való segítségnyújtás a hétköznapok problémáinak 
megoldásában, valamint a donáció – transzplantáció fontosságának minél szélesebb 
rétegekkel való megismertetése, elfogadtatása. Az Alapítvány célja a szervátültetésre 
alkalmas betegek tájékozottságának növelése általánosságban a transzplantációval 
kapcsolatosan, és speciálisan az élődonoros szervátültetésről a betegek és 
családtagjaik, hozzátartozóik együttes tájékoztatása. Ennek eszköze az a Fórum, 
amelyet az Alapítvány 2010 óta szervez egy-egy transzplantációs centrum régiójába 
tartozó dializált, illetve predialízisben lévő betegek és hozzátartozóik számára. 
 
A Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért részére biztosított 2,0 millió 
forint támogatás terhére 2013. évben 5 db fórum került megrendezésre. A résztvevők - 
egy-egy fórum alkalmával 100-200 fő – tájékoztatást kaptak a transzplantációval 
kapcsolatos sebészeti és nefrológiai kérdésekről, a várólistára kerülés feltételeiről, a 
szükséges kivizsgálásokról, tennivalókról, törvényi szabályozásokról, hasznos 
tudnivalókról, a transzplantáló centrumok sebész és nefrológus szakorvosaitól. Az 
élődonoros transzplantációról személyes élménybeszámolókat hallhattak a 
házastársaktól, gyerek-szülő pártól, unokatestvérektől. Az Alapítvány produkciójában 
készült filmek – Hommage a la Medicine, Himnusz az életért – segítik a hallottak 
feldolgozását, valamint a regisztrációnál minden beteg kapott egy könyvet – „Az élet 
megy tovább” – és egy DVD-t, amelyek a transzplantációra vonatkozó fontos és 
hasznos információkat tartalmazták. 
 
 
Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása 
 
A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása részfeladatra 3,0 
millió forint került tervezésre, amelynek szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik 
a 2014. évre. 
 
A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 1966-ban alakult meg, 36 
társaság részvételével. A Szövetség célja, hogy támogassa és elősegítse a legmagasabb 
szintű orvosi képzés és orvosi ellátás megvalósulását, a legmagasabb minőség elérését 
az egészségbiztosításban azért, hogy a magyar állampolgárok és az Európai Unió 
polgárai Magyarországon is a lehető legjobb egészségügyi ellátásban 
részesülhessenek. 
 
A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége részére nyújtott 3,0 millió 
forint támogatás terhére az alábbi feladatok kerültek megvalósításra: 
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− működtette, továbbá szakmai anyagokkal töltötte fel az egeszseg.hu weboldalt; 
− szakmailag támogatta a tárca kötelező szűrésekkel és szűrőprogramokkal 

kapcsolatos lépéseit; 
− a nemzeti szűrőprogramokkal kapcsolatos konferenciát rendezett meg; 
− felmérte a molekuláris patológiai diagnosztika jelenlegi helyzetét, továbbá 

elkészítette a nemzeti molekuláris patológiai diagnosztikai standard 
kidolgozására irányuló javaslatát; 

− az „Egészség A-tól Z-ig” megnevezésű, egy betegségeket és orvosi 
kifejezéseket tartalmazó adatbázist szakmailag átnézte, pontosította. 

 
 
Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület támogatása 
 
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület támogatása részfeladatra 
tervezett 15,0 millió forint biztosításra került az Egyesület részére. A támogatás 
biztosította a Rupert sürgősségi mentőhajó működtetését. 
 
Civil Szervezetek Egyéb Egészségpolitikai célú támogatása 
 
A Civil Szervezetek Egyéb Egészségpolitikai célú támogatása részfeladatra 11,3 millió 
forint került tervezésre. 
 
A támogatás felhasználása az alábbiak szerint alakult: 

− A Szakmai Egyesület a Gyógyúszó Gyermekekért 6,0 millió forint 
támogatásban részesült, amelynek célja az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár 10 kódszámú gyógyúszást szolgáltató csoportok munkájának segítése 
az uszoda-bérleti díjak költségeihez, illetve sporteszközök vásárlásához  történő 
hozzájárulás keretében. 

− Déméter Alapítvány részére 5,0 millió forint támogatás került biztosításra. A 
támogatás célja, hogy az Alapítvány a komplex gondozási és utógondozási 
program részeként működtetesse a fenntartásában lévő Déméter Házat, 
amelynek célja a csontvelő-átültetésen átesett krónikus beteg gyermekek 
gyógyulási esélyeinek javítása, valamint az utókezelések lelki-fizikai 
elviselésének könnyítése mind a betegek, mind a hozzátartozók számára. A 
támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  

− Az Amerikai Magyar Orvosszövetség Magyarországi Tagozat Egyesület 0,3 
millió forint támogatásban részesült, amelyet 2013. augusztus 16-17. között 
multidiszciplináris Diák-konferencia rendezésére használt fel. 

 
Az előirányzaton mindösszesen 5,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 
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20/30/24/4 Magyar ILCO Szövetség támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 30,0   30,0   

Módosítások jogcímenként       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 30,0 0,0 30,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

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

 
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 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100% 100% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (megjelölve) 30,0 0,0 30,0 

 társadalmi szervezet 30,0   30,0 

Összes kifizetés 30,0 0,0 30,0 

 
A jogcímen 30,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, 
amely a Magyar ILCO Szövetség részére került biztosításra. 
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A Magyar ILCO Szövetség a bélkivezetéssel élő emberek alulról építkező, önsegítő, 
nonprofit jellegű szerveződése. A Szövetség 37 szervezete segítségével a döntően 
vastagbélrákkal megoperált felnőtt, fiatal, illetve gyermek sztómások szakszerű lelki 
és fizikai utógondozásban részesülnek, amelynek részét képezi a családba, a 
társadalomba való beilleszkedés elősegítése is. 
 
A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el: 
-  a sztómával élők utógondozása, rehabilitációja; 
- a sztómás emberek életminőségének javítása, sorstársi beteglátogatások szervezése; 
- konferencia és kiállítás szervezése, amelynek célja a colorectalis daganatos 

betegségek megelőzésére, korai felismerésére történő figyelemfelhívás. 
 
20/30/24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 20,0   20,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 20,0 0,0 20,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

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

 
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 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100% 100% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 0,0 0,0   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (megjelölve) 20,0 20,0 0,0 

 társadalmi szervezet 20,0 20,0   

Összes kifizetés 20,0 20,0 0,0 

 
A jogcímen 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, 
amely a Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága részére 
került biztosításra. A támogatás a beteg gyermekek demográfiai és a kezeléssel 
kapcsolatos adatainak nyilvántartására létrehozott Országos Gyermektumor Regiszter 
2013. évi működtetését szolgálta. 
 
20/30/24/6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 20,0   20,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 20,0 0,0 20,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 20,0 0,0 20,0 
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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 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100% 100% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (megjelölve) 20,0 0,0 20,0 

 egyház 20,0   20,0 

Összes kifizetés 20,0 0,0 20,0 

 
A jogcímen 20,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, 
amely a Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona részére került biztosításra. 
 
A Otthon megalakulás óta a gondozottak családközpontú (komplex) 
pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik. Az intézmény lehetőséget nyújt a 
beteg gyermek (fiatal) egész családjának a terápiás programokban való részvételre. 
Célkitűzése a testi-lelki megerősítésen, remény-nyújtáson túl a beteg kreativitásának 
ösztönzése, és a szociális beilleszkedés minden oldalú támogatása. Az Otthonban 
kialakított rehabilitációs modell kiterjeszthető volt más súlyos, vagy tartós 
egészségkárosodásban szenvedő gyermekek és családtagjaik lelki gondozására 
(gyermek- és ifjúkori diabetes, neurológiai károsodások, genetikai elváltozások, más 
anyagcsere-betegségek) is. Hazai körülmények között ugyanis más intézményben 
nincs lehetőség krónikusan beteg gyermekek tervszerű rehabilitációjára. A Daganatos 
Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona elnevezés magában foglalja a felnőtt korú 
betegcsoportok lelki támogatását is. Az Otthon betegforgalmának kb. 40%-át a felnőtt 
daganatklubok csoportjai képezik. 

A szervezet a támogatás terhére az alábbi feladatokat látta el: 
- pszichológiai gondozás nyújtása és szervezése a Gyermekonkológiai Központok 

által gyógykezelt gyermekek, fiatalkorúak és családtagjaik számára; 
- belső képzések, ún. csapatépítő tréningek szervezése az egyes daganat centrumok 

szakemberei számára; 
- önsegítő csoportok létrejöttének és megszilárdulásának elősegítése. 
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