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EGYHÁZI, NEMZETISÉGI ÉS CIVIL TÁRSADALMI 
KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT 

 
 
EGYHÁZI SZAKTERÜLET – általános rész 
 
Az Alaptörvény VII. cikk 2. bekezdésében foglaltak alapján - ” Az állam és a vallási 
közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek.” - a 
jogszabályok szerint meghatározott költségvetési támogatás az állam és a bevett 
egyházak együttműködését elősegítő kormányzati eszköz, melynek jelentős része 
törvényileg is determinált. 
Az ágazat többek között ellátja a bevett egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének 
anyagi feltételeiről szóló törvényből és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az 
egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat. Így 
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben foglaltak, valamint a 
miniszter hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtása szerint jár el és teljesíti 
ennek megfelelően a célkitűzéseket. 
 
Az ágazat feladata a bevett egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja körében a 
2013. évben az alábbi tevékenységek megvalósítása volt:  

• a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátásának irányítása, 

• az egyházakkal kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációja, az egyeztetési 
rendszer kialakítása és működtetése, valamint az ágazati feladatok végrehajtása, 

• az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés, 
• az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter 

hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása, 
• a szentszéki-magyar vegyes bizottság üléseinek előkészítése és a kormányzati 

oldal delegáltjaként a bizottság munkájában való részvétel, 
• kapcsolattartás a határon túli magyar egyházi szervezetekkel, 
• a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal összefüggő ügyek 

képviselete, 
• a nemzetközi egyházi kapcsolatokból eredő feladatok koordinációja, 
• közreműködés a kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó 

munkájának elősegítésében, 
• az Új Széchenyi Terv egyházakkal összefüggő projektjeinek koordinációja, 
• az Európai Duna Stratégia, a regionális fejlesztési, transznacionális és határ 

menti operatív programok tervezésében való közreműködés, 
• a 2017-2020 évek uniós, egyházakat érintő támogatási stratégiájának 

kidolgozása, 
• együttműködés a feladat ellátásáért felelős államtitkárral az ágazati közcélú 

feladatot ellátó egyházi intézményekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység 
ellátása során. 
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Konkrét lépésekre került sor az egyes egyházi intézményekre vonatkozó szabályok 
átláthatóvá tételének és a közfeladatokat ellátó állami-önkormányzati, valamint 
egyházi fenntartású intézményekre vonatkozó követelmények, illetve finanszírozás 
egységessé tételében is. Az utóbbi cél megvalósítását segítette elő az egyházi 
költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól is rendelkező az egyházi 
elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos 
szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet megalkotása, amelynek 
jogelődje a 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet volt. A rendelet megalkotásával a 
normatív jellegű költségvetési támogatások mutatóinak rendszerezése, az 
adminisztráció egyszerűsítése és a nem szabályozott elemek rögzítése az egyházak 
számára is átláthatóvá és tervezhetővé teszi közösségi feladataik ellátását. Ezzel 
összefüggésben került megalkotásra az egyházi költségvetési céltámogatások 
folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7. ) EMMI rendelet is, mely a 
meghatározott támogatástípusok igénylési, folyósítási és elszámolási 
részletszabályairól rendelkezik. 
A támogatáspolitika terén jelentős eredménynek tekinthető, hogy míg a 2010. évi 
költségvetés nem biztosította elegendő mértékben az egyházak hitéleti, közösségépítő, 
értékmegőrző tevékenységéhez szükséges forrásokat, a 2013. évi központi 
költségvetés – a 2011. és 2012. költségvetési évben az egyházi célú program-típusú 
támogatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszegekhez képest – 
nagyságrendileg magasabb összegben biztosított forrásokat. Ennek köszönhetően 
támogathatóvá váltak a bevett egyházak és az állam számára egyaránt fontos 
műemlékek rekonstrukciói, valamint az egyházi közösségi célú programok és 
beruházások, amelyek kulturális, oktatási, szórványlelkészi és hátrányos helyzetű 
térségek felzárkózási programjait egyesíti magában. A fenti célokat szolgáló két 
fejezeti kezelésű előirányzat mintegy 2.000,0 millió forint összegű vissza nem 
térítendő támogatáshoz juttatta a bevett egyházakat és azok belső egyházi jogi 
személyeit, valamint a külhoni magyar egyházi jogi személyeket. Az ágazat az egyházi 
program típusú előirányzatok kezelésével kapcsolatos adminisztratív és operatív 
(végrehajtási és ellenőrzési) feladatok megvalósításában is részt vett. Az egyházak 
hitéleti, közösségmegtartó, értékteremtő és -fenntartó tevékenységét a 2013. évben 
további költségvetési támogatásként az előző évi maradványok visszahagyása, 
valamint a költségvetés rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló keretéből 
történő többszöri átcsoportosítása is segítette. Így a nagyobb volumenű beruházások is 
támogathatóvá váltak, melyek közül kiemelt volt a Piarista Rend Magyar Tartománya 
beruházása (1.200,0 millió forint - 1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat), a 
Hajdúdorogi Egyházmegye beruházása (1936/2013. (XII. 13.) Korm. határozat, 50,0 
millió forint), illetve a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (1412/2013. (VII. 3.) 
Korm. határozat, 500,0 millió forint), továbbá a Sárospataki Református Kollégium - 
nagykönyvtár felújítása (1088/2013. (II. 28.) Korm. határozat, 116,0 millió forint), a 
Szegedi Szabadtéri Játékok új színházi feltételeinek biztosítása (2047/2013. (XII. 30.) 
Korm. határozat, 280,0 millió forint), Dunamelléki Református Egyházkerület - 
Kárpát-medencei Református Fiatalok Háza felújítása (1632/2013. (IX. 10.) Korm. 
határozat 100,0 millió forint), Győri Evangélikus Egyház - A győri Insula Lutherana 
rekonstrukciója (1700/2013. (X. 04.) Korm. határozat 80,0 millió forint), Tiszáninneni 
Református Egyházkerület - Károlyi Gáspár Program (1632/2013. (IX. 10.) Korm. 
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határozat 100,0 millió forint), Tihanyi Bencés Apátság – az apátsági templom és 
rendház felújítása (1729/2013. (X. 11.) Korm. határozat, 145,0 millió forint), 
Magyarországi Evangélikus Egyház - Budapesti Insula Lutherana fejlesztése 
(1700/2013. (X. 04.) Korm. határozat, 300,0 millió forint), Csehimindszenti Plébánia - 
templom felújítása (1700/2013. (X. 04.) Korm. határozat, 50,0 millió forint), Munkácsi 
Római Katolikus Egyházmegye - a felső-Tisza-vidéki római katolikus egyházi óvodák 
működése és beruházások megvalósítása támogatása (1965/2013. (XII. 13.) Korm. 
határozat, 50,0 millió forint), Tiszántúli Református Egyházkerület - a debreceni 
református oktatási-nevelési intézményrendszer fejlesztése (1119/2013. (III. 8.) Korm. 
határozat, 1 900,0 millió forint), a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia - 
plébániatemplom építésének befejezése (1258/2013. (V. 10.) Korm. határozat, 1.104,3 
millió forint), a Dunamelléki Református Egyházkerület - Kálvin téri templom 
rekonstrukciója (1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat, 500,0 millió forint). 
 
 
NEMZETISÉGI SZAKTERÜLET – általános rész  
 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) a 
nemzetiségeket a magyar nemzet részének tekinti és biztosítja számukra mindazon 
egyéni és kollektív jogokat, amelyek hozzájárulnak identitásuk megőrzéséhez.  
 
Az Njtv. felhatalmazása alapján a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtható 
központi költségvetési támogatás a nemzetiségi önkormányzati rendszer és civil 
szektor működési költségeinek támogatására, továbbá a nemzetiségek 
önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi 
emlékeik ápolását szolgáló célokra használható fel. 
 
A nemzetiségi célú előirányzatokból több jogcímen került sor támogatás nyújtására a 
nemzetiségi szervezetek részére: 
 
• működési és feladatalapú költségvetési támogatás a települési és területi 

nemzetiségi önkormányzatok számára; 
• működési támogatás az országos nemzetiségi önkormányzatok, az általuk 

fenntartott intézmények és a nemzetiségi média részére; 
• pályázati és egyedi úton nyújtott támogatások a nemzetiségi önkormányzatok és 

egyéb  szervezetek, oktatási intézmények számára az érdekképviseleti, kulturális, 
oktatási feladatok ellátására, nemzetiségi célok megvalósulására; nemzetiségi 
ösztöndíj nyújtása; nemzetiségi díj nyújtása; kormányközi kisebbségi vegyes 
bizottsági ajánlások teljesítésének támogatása. 

 
Az ágazati célok megvalósulását Magyarország 2013. évi központi költségvetésében 
az egyes nemzetiségi célú előirányzatok támogatási összegei biztosították. 
 
A nemzetiségi célú támogatások felhasználását közvetlenül a 428/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Támr.) szabályozta, amely az összes támogatási forma 
tekintetében megfogalmazta a speciális felhasználási szabályokat. 
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Az előirányzatokból nyújtott támogatásokkal kapcsolatos feladatok jogszabályban 
rögzített határidőben történő ellátását lebonyolító szerv segítette. 
 
 
CIVIL KAPCSOLATOK ÉS TÁRSADALMI KONZULTÁCIÓ SZAKTERÜLET – 
általános rész 
 
Az ágazat, illetve intézményei – jogszabályok által meghatározott társadalmi, 
gazdasági – küldetését az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 71/E. §-
ában foglaltak határozzák meg. Ennek megfelelően a társadalmi és civil kapcsolatok 
fejlesztéséért való felelőssége körében az emberi erőforrások miniszterének feladata a 
Kormány civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatainak 
összehagolása; a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének 
fejlesztését célzó feladatok ellátása; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
továbbá a civil szervezetek működését és támogatását érintő jogszabályok 
előkészítése; az egységes kormányzati civil stratégia és támogatáspolitika 
megvalósításának koordinálása; a Kormány közalapítványainak alapítói jogai 
gyakorlásában, illetve működésében való részvétel; a Nemzeti Együttműködési Alap 
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása; a civil szektor erősödését elősegítő 
szolgáltató és fejlesztő programok kidolgozásáról, valamint a civil társadalommal való 
párbeszédet biztosító informatikai rendszerek kialakításáról és működtetéséről való 
gondoskodás; az EU-s fejlesztésekkel foglalkozó intézményekkel való együttműködés; 
a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról való döntés; a civil 
információs centrumok, a Civil Információs Portál és szakmai monitoring rendszer 
működtetése; a jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet vezető 
tisztségviselője vagyonnyilatkozatának közzététele; a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályok előkészítésében való közreműködés; a civil 
szervezetekkel kapcsolatos nyilvános adatok és közérdekből nyilvános adatok 
gyűjtése, rendszerezése az ezzel összefüggésben kérelemre történő adatszolgáltatás 
biztosítása céljából. 
 
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 7. § 
(3) bekezdése szerint az emberi erőforrások minisztere gondoskodik a Tanács mellett 
működő titkárság személyi és tárgyi feltételeiről. 
 
 
Nemzeti Együttműködési Alap 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil 
törvény) megújította és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatának eredményei 
alapján folyamatosan javítja a magyarországi civil szervezetek működésének 
feltételeit, beleértve a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) 
támogatási rendszerének – a költségvetési források hatékony és átlátható 
felhasználásának figyelembevételével – a civil igényekhez történő igazítását.  
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A NEA a civil önszerveződések működését és szakmai tevékenységét, nemzeti 
összetartozásuk erősítését és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítését 
támogató finanszírozási forma. A hazai civil szervezetek részére számos különböző 
költségvetési előirányzatból nyújtható támogatás. A különböző civil szervezetek 
számára támogatást biztosító költségvetési előirányzatok közül az egyik legjelentősebb 
keretösszeget a NEA tartalmazza.  
 
A fent megnevezett célok teljesülését jól mutatja a pályázati eljárás folyamatosan 
csökkenő időigénye.  
 
A NEA terhére az alábbi célokra teljesíthető kifizetés: 
Működési támogatás: 

− civil szervezetek által gyűjtött és elektronikusan bevallott adományok után járó 
öt százalékos normatív kiegészítés; 

− civil szervezet működésének támogatása. 
 

Szakmai (feladatfinanszírozást szolgáló támogatás): 
− civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli 

rendezvények támogatása; 
− nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének 

biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő 
részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai 
integrációt elősegítő programok támogatása; 

− civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring-tevékenység és 
nyilvántartási feladatok támogatása; 

− civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, 
illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és 
intézmények támogatása; 

− civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó 
támogatása; 

− civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; 
− adományosztó szervezeteknek szóló juttatás, a NEA Tanács, illetve a 

kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus 
biztosításáról szóló döntései alapján; 

− civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása. 
 
 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a NEA működtetésével kapcsolatos 
költségek finanszírozása is megvalósul az előirányzat terhére. 
 
A NEA bevételeit az alábbi tételek jelentik: 
− a jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és természetes személyek 

befizetései; 
− a létesítő okirat eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt civil 

szervezet vagyona; 
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− a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szftv.) 4. § (1) 
bekezdés h) pontja szerint felajánlott összeg a tárgyévre vonatkozó költségvetési 
törvényben az Alap támogatásaként meghatározott összeg; 

− átvett központi költségvetési előirányzatok; 
− költségvetési támogatás; 
− egyéb bevételek. 
 
A NEA fentiekben felsorolt saját bevételei mellett a kezelési költséget finanszírozta a 
pályázati/regisztrációs díjbevétel is, amelyet az Alapkezelő az informatikai rendszer 
működtetésére és fejlesztésére fordított. 
 
A NEA támogatásaival kapcsolatos stratégiai, elvi döntéseket a Tanács (9 fő), 
operatív, konkrét támogatási döntéseket a kollégiumok (testületenként 9 fő) hozták 
meg. 
 
Az Alapkezelő feladatait a vonatkozó miniszteri rendelet alapján 2013. évben az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látta el. 
 
A támogatási rendszer 2013. évi működésével kapcsolatban az Alapkezelő és a 
kollégiumok 2014. március 31. napjáig a Tanács részére küldték meg beszámolójukat, 
a Nemzeti Együttműködési Alap egészéről a Tanács 2014. április 30. napjáig az 
Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottsága felé nyújtotta 
be beszámolóját. 
 
 
Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat 
tevékenységére, felelősségi körére az év során hatályba lépő új törvények, 
jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök: 
 
Egyházi szakterület: 
 
2012. január 1-jén lépett hatályba a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint 
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló CCVI. törvény. 
A törvény új alapokra helyezte az egyházak, vallási közösségek státuszának, 
finanszírozásának jogi szabályozását. A törvény átfogó módosítása a vallási 
közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. 
törvénnyel történt meg, amely két lépcsőben - 2013. augusztus 1-jén és 2013. 
szeptember 1-jén lépett hatályba. 
 
Az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól szóló 142/2012. (VII. 3.) 
Korm. rendeletben foglalt szabályozások átemelésre kerültek az egyházi jogi 
személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 
29.) Korm. rendeletbe, kiemelve az egyházi közgyűjtemények és közművelődési 
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intézmények, illetve a hittanoktatás támogatását és a kistelepüléseken egyházi 
szolgálatot ellátó személyek jövedelempótlékát. 
A fenti kormányrendelet kiegészült az egyházi költségvetési céltámogatások 
folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelettel, mely az 
egyházi céltámogatások igénylési, folyósítási és elszámolási részletszabályairól 
rendelkezik 
 
Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belső egyházi jogi 
személyek nyilvántartásáról szóló 42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet szabályozása 
szintén a 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendeletbe került átemelésre. A rendelet 
kiegészítette az egyházak nyilvántartásának szabályait, elsősorban a belső egyházi jogi 
személyekre vonatkozóan. 
 
Nemzetiségi szakterület: 

 
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet.  
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj támogatotti köre bővült, míg a korábbi években 
csak  azok a pályázati felhívásban szereplő nemzetiségi nevelést, illetve oktatást 
folytató középfokú iskolák vehettek részt, amelyek nemzetiségi anyanyelvű és 
nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást folytattak, addig az új szabályozás bevonta 
a meghívásos pályázati körbe   a nemzetiségi anyanyelvű, kétnyelvű gimnáziumi 
nevelés-oktatással nem rendelkező nemzetiségek esetében a nemzetiségi nyelvoktató 
oktatást folytató intézményeket is. 
A rendelet biztosítja kiemelkedő eredményeket felmutató nemzetiségi diákok 
ösztöndíját két éven keresztül havi 60.000 Ft mértékben. 

 
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 
elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 437/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet. 
Ezen rendelet határozza meg a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési és 
feladatalapú támogatásának feltételeit, rendszerét; az országos nemzetiségi 
önkormányzatok működési és az általuk fenntartott intézmények működési támogatása 
nyújtásának feltételeit; meghatározza a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
egyedi és pályázati támogatások nyújtásának feltételeit. 

 
A Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén elfogadott és fenntartott 
ajánlások jóváhagyásáról szóló 1720/2013. (X. 11.) Korm. határozat. 
Ezen kormányhatározat alapján került támogatásra az Apátistvánfalva Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Óvoda bővítése és felújítása, a Magyarországi Szlovén Szövetség 
működési költségei, az Országos Szlovén Önkormányzat székházfelújítás 1. üteme. 

 
A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülésén elfogadott és fenntartott 
ajánlások jóváhagyásáról szóló 1596/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat. 
Ezen kormányhatározat alapján kerültek támogatásra a sátoraljaújhelyi és békéscsabai 
iskolák beruházásai; az országos szlovák önkormányzat ösztöndíjrendszerének 
támogatása, a pilisszentkereszti Szlovák Központ működésének támogatása, a magyar-
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szlovák történet-tudományi szakmai folyóirat alapítása és kiadása, a L’udové Noviny 
magyarországi szlovák nyelvű lap internetes változatának (www.luno.hu) támogatása. 

 
A Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XII. ülésén elfogadott és fenntartott 
ajánlások jóváhagyásáról szóló 1595/2013. (VIII. 29.) Korm. határozat. 
Ezen kormányhatározat alapján került támogatásra helynévi, régészeti és épített 
örökség, valamint emlékhelyek adatait tartalmazó közös adatbázis létrehozása, a 
Lakócsai Horvát Nemzetiségi Tájház fenntartásának támogatása, magyar horvát 
nemzeti közösségi temetőinek fenntartása, védelme. 
 
 
Civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakterület: 
 
Az új Polgári Törvénykönyv megalkotása során az egyes civil szervezeteket érintő 
szabályok nem kaptak helyet a jogszabályban, így azok beépítése az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamit a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil tv.) vált szükségessé. Az 
egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról 
szóló 2013. évi CCXIII. törvény hatálybalépése megteremtette, illetve az egyes 
törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 
szóló 2013. évi CCLII. törvény 2014. január 1-től megteremti a Polgári 
Törvénykönyvvel való koherencián kívül a csőd, felszámolás, végelszámolás, 
kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlés intézményének újraszabályozását 
figyelemmel a civil szervezetek sajátosságaira. Módosult az SZJA 1%-os rendszer és 
az ennek alapján a civil szervezetek rendelkezésre bocsátott támogatások 
felhasználásának szabályai is.  
 
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 74/2013. (XII. 2.) EMMI rendelet módosította a Nemzeti 
Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM 
rendelet, illetve a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) 
KIM rendelet egyes szabályait. A rendelet hatályba lépésével a NEA támogatási 
rendszerének továbbfejlesztése valósult meg. A módosítás elsődlegesen az 
ügyfélközpontú folyamatok erősítését szolgálta a pályáztatási eljárás időigényének 
csökkentésével, az adminisztrációs terhek racionalizálásával, illetve a transzparencia 
növelésével.  
 
A civil szervezetek támogatási rendszereinek áttekintéséről szóló 1292/2013. (V. 29.) 
Korm. határozat előírta az egyes intézmények szabad kapacitásainak felmérését. Az 
elkészült jelentés figyelembevételével egy olyan támogatási rendszer szabályainak 
kialakítására került sor a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-
támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet megalkotásával, amely a 
költségvetési intézmények szabad kapacitásait teszi elérhetővé a civil szervezetek 
számára 2014-től.  
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Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 
szakmai ágazat 

 
20/25 alcím Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások  
20/25/1 Nem állami intézmények felújítása, beruházása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 384,0   1 384,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 406,0   406,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 81,5 81,5     

- 2013.évi többletbevétel 180,0 180,0     

Módosítások összesen 667,5 261,5 406,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 051,5 261,5 1 790,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 384,0 0,0 1 384,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 667,5 261,5 406,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 81,5 81,5   

- 2013.évi többletbevétel 180,0 180,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 406,0   406,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 051,5 261,5 1 790,0 

 
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 309,5 1 384,0 1 384,0 2 051,5 81,5 26% 4% 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 2,5 0,0 0,0 180,0 180,0 7200% 100% 

Támogatás 377,0 1 384,0 1 384,0 1 790,0 1 790,0 475% 100% 

Előirányzat-maradvány 11,5 – 0,0 81,5 81,5 709% 100% 

*A 2012. évi adatok a jogelőd 20/25/10 fejezeti kezelésű előirányzat (ágazatfüggetlen) adatai 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye 1,7   1,7 

− egyéb (megjelölve) 79,8 0,0 79,8 

 egyház 79,8   79,8 

Összes kifizetés 81,5 0,0 81,5 

 
A jogcímcsoport eredeti előirányzata 1.384,0 millió forint volt, amely az 1968/2013. 
(XII. 17.) Korm. határozat alapján 406,0 millió forinttal módosult.  81,5 millió forint 
előző évi maradvány és 180,0 millió forint bevétel előirányzatosításával a 
rendelkezésre álló előirányzat 2.051,5 millió forint volt. 
 
A rendelkezésre álló előirányzat terhére a Gödöllői Premontrei Perjelség használatába 
kerülő ingatlanok (Zichy Kastély és iskola, 2042 Zsámbék, Zichy tér 3.) felújítási-
korszerűsítési beruházásainak támogatására 1.384,0 millió forint került biztosításra, a 
megvalósítás áthúzódik a következő évre. 
 
Az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján, a Dunamelléki Református 
Egyházkerület a Kárpát-medencei Református Fiatalok Háza felújítása projektjére  
100,0 millió forint támogatásban részesült, melynek felhasználása a következő évben 
valósul meg. 
 
Az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat keretében a Győri Evangélikus Egyház a győri 
Insula-Lutherana rekonstrukciója projektje tekintetében 80,0 millió forint 
támogatásban részesült, amelynek felhasználása áthúzódik a következő évre.  
 
Az előző évi maradványból 79,8 millió forint felhasználása az alábbiak szerint valósult 
meg: 

- 0,5 millió forint a Bokodi Református templom felújítási munkálataihoz 
kapcsolodó tervdokumentáció elkészítése érdekében, 

- 0,3 millió forint a Réde Római Katolikus Egyházközség, Esterházy Kápolna 
felújítására, 

- 58,0 millió forint a zsámbéki Josephinum épületének idősek otthonává 
alakítására, 

- a Soltvadkerti Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő óvoda építési 
munkálataira 21,0 millió forint. 

 
Továbbá a rendelkezésre álló előirányzatból 1,7 millió forint az 1862/2013. (XI.19.) 
Korm. határozat alapján más fejezet részére került átadásra. 
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20/25/4 Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának 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 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 280,0   280,0   

- 2013.évi többletbevétel 50,0 50,0     

Módosítások összesen 330,0 50,0 280,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 330,0 50,0 280,0 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 330,0 50,0 280,0 

- 2013.évi többletbevétel 50,0 50,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 280,0   280,0 

2013. évi módosított előirányzat 330,0 50,0 280,0 

 
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 0,0 330,0 50,0  15% 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0  100% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 280,0 280,0  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) 50,0 0,0 50,0 

 egyház 50,0   50,0 

Összes kifizetés 50,0 0,0 50,0 

3011



 
 

 
A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. A 
2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján a Szegedi Szabadtéri Játékok új 
színházi feltételeinek biztosítására 280,0 millió forint került biztosításra, továbbá 50,0 
millió forint bevétel előirányzatosításával a módosított előirányzat 330,0 millió forint 
volt. A támogatás felhasználása áthúzódik a következő évre. 
 
20/25/12 Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 
székházának felújítási és működtetési 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 
 

      

- 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 

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

Támogatás 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 150,0 150,0  100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 150,0 0,0 150,0 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 150,0   150,0 

Összes kifizetés 150,0 0,0 150,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti támogatási előirányzat nem került 
megtervezésre. A 1581/2012. (XII.13.) Korm. határozattal biztosított 150,0 millió 
forint kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány az 1272/2013. (V. 17.) Korm. 
határozat alapján a 20/56 Nemzetiségi támogatások fejezeti kezelésű előirányzatra 
került átcsoportosításra. 
 
20/52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 
 
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 Korm. hatáskörben 4 000,0   4 000,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 371,5 371,5     

- 2013.évi többletbevétel 33,4 33,4     

Módosítások összesen 4 404,9 404,9 4 000,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 4 404,9 404,9 4 000,0 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 4 404,9 404,9 4 000,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 371,5 371,5   

- 2013.évi többletbevétel 33,4 33,4   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 4 000,0   4 000,0 

2013. évi módosított előirányzat 4 404,9 404,9 4 000,0 
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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 3 696,0 0,0 0,0 4 404,9 4 109,5 111% 93% 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 267,6 0,0 0,0 33,4 33,4 12% 100% 

Támogatás 3 800,0 0,0 0,0 4 000,0 4 000,0 105% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 371,5 371,5  100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (1 db) 5,6   5,6 

− egyéb (megjelölve) 4 103,9 0,0 4 103,9 

 egyház 3 987,2   3 987,2 

 befizetési kötelezettség 116,7   116,7 

Összes kifizetés 4 109,5 0,0 4 109,5 

 
Az alcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre.  
A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató 
intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 
28.) Korm. rendelet elrendelte a meghatározott egyházi fenntartók – egyházon 
keresztüli – támogatását a kompenzáció fedezete céljából. Ehhez az 1727/2013. (X. 
11.) Korm. határozat alapján 4.000,0 millió forint átcsoportosítására került sor.  
A jogcímcsoporton továbbá 33,4 millió forint bevétel és 371,5 millió forint maradvány 
került előirányzatosításra. 
 
A rendelkezésre álló tárgyévi támogatási előirányzat terhére 3.704,8 millió forint 
került biztosításra a támogatási cél megvalósítása érdekében, 16 egyház részesült 
támogatásban, támogatási szerződés keretében, a fel nem használt tárgyévi támogatási 
előirányzat 295,2 millió forint. 
 
Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat végrehajtása érdekében 5,6 millió forint az 
EMMI Igazgatására került átadásra. 
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20/54 Nemzeti Együttműködési Alap 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 3 380,0   3 380,0 166,4 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Saját intézménynek átcsoportosítás -202,8   -202,8 -166,4 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 151,5 1 151,5     

Módosítások összesen 948,7 1 151,5 -202,8 -166,4 

2013. évi módosított előirányzat 4 328,7 1 151,5 3 177,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 3 380,0 0,0 3 380,0 

Módosítások kedvezményezettenként -202,8 0,0 -202,8 

 - saját intézménynek -202,8 0,0 -202,8 

    = meghatározott feladatra -202,8   -202,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 151,5 1 151,5 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 151,5 1 151,5   

2013. évi módosított előirányzat 4 328,7 1 151,5 3 177,2 

 
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 1 708,8 3 380,0 3 380,0 4 328,7 4 001,8 234% 92% 

ebből:  személyi juttatás 0,0 166,4 166,4 0,0 0,0   

Bevétel 0,8 0,0 0,0 0,0 43,4 5425%  

Támogatás 2 859,5 3 380,0 3 380,0 3 177,2 3 177,2 111% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 1 151,5 1 100,7  96% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 4 001,8 0,0 4 001,8 

 társadalmi szervezet 4 001,8   4 001,8 

Összes kifizetés 4 001,8 0,0 4 001,8 

Az alcímen 3.380,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre.  

A NEA-val kapcsolatosan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
Támogatáskezelő) látja el az előirányzat kezelőjének feladatait, a feladatok 
teljesítésére 202,8 millió forint átcsoportosítása történt meg az intézmény részére. A 
fennmaradó 3.177,2 millió forint, valamint az előirányzatosított 1.151,5 millió forint 
előző évi maradvány, illetve – korábbi támogatások visszafizetéséből és a megszűnt 
civil szervezetek vagyonának NEA-t illető részéből származó – 43,4 millió forint 
bevétel közvetlenül a civil szervezetek támogatására volt fordítható. 

Az alcímen 4.001,8 millió forint felhasználása valósult meg, 370,3 millió forint 
maradvány keletkezett, amelyből 57,4 millió kötelezettség-vállalással nem terhelt 
maradvány. 

A Támogatáskezelő a Civil tv. 70. § (1) bekezdés szerinti – 2013. évi tevékenységéről 
szóló – beszámolási kötelezettségének eleget tett. Az előirányzaton – a 2013. évre – 
rendelkezésre álló forrás 6%-át (202, 8 millió forint) az Alap működésére fordította 
aTámogatáskezelő. A további 94%-a támogatásokra fordítható, alapvetően pályázati 
döntés keretében. Az öt kollégium kollégiumonként működési-, normatív- és szakmai 
pályázatok támogatására összesen 571,9 millió forint értékű pályázatot hirdetett meg. 
A pályázati kiírásokra összesen 12.508 db pályázat érkezett, melyből a formai és 
szakmai bírálat alapján 4.185 db pályázat támogatásban részesült. A pályázati és a 
miniszteri egyedi döntés alapján megítélt 3.222,6 millió forint támogatásból, 2013. 
december 31. napjáig  3.127,7 millió forint értékben kötött a Támogatáskezelő 
szerződést a támogatott szervezetekkel, ennek 92%-a folyósításra került a 2013. évben. 

 

A NEA kapcsán a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről 
szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet határoz meg további feladatokat a 
Támogatáskezelő számára a beszámolással kapcsolatosan.  
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20/55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
20/55/1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, 
közművelődési intézmények, kulturális programok) 
20/55/1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 750,0   750,0   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 750,0 0,0 750,0 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 750,0 0,0 750,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 750,0 0,0 750,0 

 
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 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 100% 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 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 100% 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) 750,0 750,0 0,0 

 egyház 750,0 750,0   

Összes kifizetés 750,0 750,0 0,0 

 

 
A jogcímen 750,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. 
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Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 
1997. évi CXXIV. törvény (továbbiakban: Eftv.) 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi 
gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai 
támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók 
illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére 
biztosított fedezetet. A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az 
egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 
295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint az egyházi költségvetési céltámogatások 
folyósításáról és elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet tartalmazza. 
Fentiek alapján 2013. évben 14 egyház részesült támogatásban, összesen 750, 0 millió 
forint összegben, a kifizetést tekintve negyedéves ütemezésben. Az előirányzaton 
maradvány nem képződött, az elszámolások pénzügyi és szakmai szempontból 
elfogadásra kerültek.  
 
20/55/2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 
20/55/2/1 Hittanoktatás támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 3 100,0   3 100,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,1 0,1     

Módosítások összesen 0,1 0,1 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 3 100,1 0,1 3 100,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 3 100,0 0,0 3 100,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,1 0,1 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,1 0,1   

2013. évi módosított előirányzat 3 100,1 0,1 3 100,0 
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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 3 139,3 3 100,0 3 100,0 3 100,1 3 100,1 99% 100% 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Támogatás 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 39,3 – 0,0 0,1 0,1 0% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye 0,1   0,1 

− egyéb (megjelölve) 3 100,0 0,0 3 100,0 

 egyház 3 100,0   3 100,0 

Összes kifizetés 3 100,1 0,0 3 100,1 

 
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény biztosítja, hogy az 
egyházi jogi személy az állami, önkormányzati fenntartású közoktatási 
intézményekben - a tanulók és a szülők igényei szerint - nem kötelező jelleggel 
(fakultatív tantárgyként) vallásoktatást szervezzen.  
A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az egyházi jogi személyek 
jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. 
rendelet, valamint az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és 
elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet tartalmazza. 
  
A jogcímen rendelkezésre álló előirányzatból 2013. évben 25 egyház részesült 
támogatásban, a biztosított forrás összege 3.100,0 millió forint. Az elosztás alapja a 
bevett egyházak által évente két ütemben bejelentett hittan csoportok száma, valamint 
a hittanoktatásban résztvevők száma, a kiutalás negyedéves ütemezés szerint történik.  
Az előirányzaton maradvány nem képződött, az elszámolások pénzügyi és szakmai 
szempontból elfogadásra kerültek.  
 
0,1 millió forint maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján más 
fejezet részére került átadásra. 
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20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10 580,0   10 580,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 7,3 7,3     

- 2013.évi többletbevétel 33,3 33,3     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -100,0   -100,0   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 100,0   100,0   

Módosítások összesen 40,6 40,6 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 10 620,6 40,6 10 580,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10 580,0 0,0 10 580,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 40,6 40,6 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 7,3 7,3   

- 2013.évi többletbevétel 33,3 33,3   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -100,0   -100,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 100,0   100,0 

2013. évi módosított előirányzat 10 620,6 40,6 10 580,0 

 
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 9 901,7 10 580,0 10 580,0 10 620,6 10 162,7 103% 96% 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 33,3 33,3  100% 

Támogatás 9 904,1 10 580,0 10 580,0 10 580,0 10 580,0 107% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,5 – 0,0 7,3 7,3 1460% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye 7,3   7,3 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 180,0   180,0 

− egyéb (megjelölve) 9 975,4 0,0 9 975,4 

 egyház 9 975,4   9 975,4 

Összes kifizetés 10 162,7 0,0 10 162,7 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 10.580,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat 
került megtervezésre, továbbá 7,3 millió forint előző évi maradvány és 33,3 millió 
forint elszámolásból származó bevétel került előirányzatosításra. 
 
Az Eftv. 4.§-a értelmében az egyes bevett egyházak jogosultak a személyi 
jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 
szóló 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot 
tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. A 
törvény 4. § (2) és (3) bekezdései biztosítják, hogy a bevett egyházakat megillető 
összeg - a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján - kiegészíthető legyen. Az 
egyes bevett egyházak a számukra a magánszemélyek által a személyi 
jövedelemadóból felajánlott 1%-okból eredő összegeken túl további, meghatározott 
támogatásra jogosultak. E szerint amennyiben a felajánlás egyházakat megillető 
összege együttesen nem éri el a nyilatkozattal érintett évre bevallott, az összevont 
adóalapot terhelő, adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó 0,9 
százalékát, ennek mértékéig az egyházaknak ténylegesen átutalandó összeget a 
központi költségvetésből ki kell egészíteni. 
E kiegészítés összegéből az egyes bevett egyházak a javukra rendelkező 
magánszemélyek arányában részesültek. 
 
A NAV kimutatása szerint 994 907 fő elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint mind 
a 32 bevett egyház jogosult volt a személyi jövedelemadó felajánlásra, ebből 30 bevett 
egyház a kiegészítő támogatásból is  részesült, összesen 9.975,4 millió forint értékben 
(egy bevett egyház a felajánlásról és kiegészítésről, egy másik bevett egyház csak a 
kiegészítésről lemondott). 
 
7,3 millió forint maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján más 
fejezet részére került átadásra.  
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20/55/4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 17 950,0   17 950,0   

Módosítások jogcímenként       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 294,8 294,8     

Módosítások összesen 294,8 294,8 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 18 244,8 294,8 17 950,0 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 17 950,0 0,0 17 950,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 294,8 294,8 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 294,8 294,8   

2013. évi módosított előirányzat 18 244,8 294,8 17 950,0 

 

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 16 752,7 17 950,0 17 950,0 18 244,8 18 160,7 108% 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 16 950,0 17 950,0 17 950,0 17 950,0 17 950,0 106% 100% 

Előirányzat-maradvány 97,5 – 0,0 294,8 294,8 302% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (2 db) 27,4   27,4 

− egyéb (megjelölve) 18 133,3 17 866,0 267,3 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 267,3   267,3 

 egyház 17 866,0 17 866,0  

Összes kifizetés 18 160,7 17 866,0 294,7 
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Az Eftv. 3. §-a alapján azon egyházak, amelyek egykori ingatlanaik természetbeni 
igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel a Magyar Köztársaság 
Kormányával kötött megállapodásokban lemondtak, ún. ingatlanjáradékban 
részesülnek.  

A járadék mértéke 2001-től a járadékalap 5%-a. A járadékot és a kiegészítő járadékot 
évente az éves átlagos fogyasztói árindexszel valorizálni kell, majd a Központi 
Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex 
ismeretében a zárszámadási törvény jóváhagyását követően a szükséges korrekciót 
végre kell hajtani.  

Az előirányzat költségvetési törvényben megállapított összege 17.950, 0 millió forint 
volt, a járadék kiutalást igénylő összege 2013. évre pedig 17.575,6 millió forint, amely 
a jogszabályban is megállapított negyedéves bontásban került kiutalásra. A 2012. évi 
tényleges éves átlagos fogyasztói árindex (3,1%) hatása az előirányzaton – a 2012. év 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 2013. évi törvényben jóváhagyott 290,3 millió 
forintos korrekciós tétellel – 84,1 millió forintos előirányzat maradványt 
eredményezett. 
A 2013. évi tényleges járadékot a tárgyévi tényleges fogyasztói árindex ismeretében 
valorizálni kellett, amely a KSH által megadott adatbázis alapján 2013. évben 1,7% 
volt. Ennek alapján a korrekció -238 660 698 forint összesen, melyet a 2014. évi 
negyedik negyedév kifizetésének keretében kell érvényesíteni az egyes bevett 
egyházak járadék kifizetésének terhére. 
Az előirányzatból a megállapodással rendelkező 8 bevett egyház részesült 
támogatásban.  
 
27,4 millió forint az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat végrehajtása érdekében 
került átrendezésre az EMMI Igazgatására. 
 
 
20/55/5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 
20/55/5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek jövedelempótléka 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 600,0   1 600,0   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 600,0 0,0 1 600,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 600,0 0,0 1 600,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

 - saját intézménynek 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 600,0 0,0 1 600,0 

 
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 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 100% 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 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 100% 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) 1 600,0 0,0 1 600,0 

 egyház 1 440,5   1 440,5 

 külföldi szevezet 159,5   159,5 

Összes kifizetés 1 600,0 0,0 1 600,0 

 
Az előirányzat 2013. évben 1.600,0 millió forinttal fedezetet biztosított az 5000 
lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótlékára, a határon túli magyar szórványú települések gyülekezeteiben 
magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatására, 
valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti 
szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában 
álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők 
felújításának támogatására.  
Az 1138/2001. (XII. 26.), az 1140/2001. (XII. 26.), és az 1039/2002. (IV. 19.), 
valamint a 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozatok rendelkeztek 22 egyház esetében a 
megállapodások megkötéséről. A támogatási keret a magyarországi egyházak esetében 
az előirányzat 90 %-a, míg a határon túli egyházak esetében az előirányzat 10 %-a  
bontásban került megállapításra, a kialakult arányok szerint, kiutalása negyedéves 
ütemezésben történt.  
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A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat az egyházi jogi személyek 
jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. 
rendelet, valamint az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és 
elszámolásáról szóló 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet tartalmazza. A 295/2013. 
(VII. 29.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében nevesítettek a támogatásban 
részesülő egyházak, valamint a 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat alapján 12 
külhoni egyházi jogi személy. Az előirányzaton maradvány nem képződött, az 
elszámolások pénzügyi és szakmai szempontból elfogadásra kerültek. 
 
 
20/55/7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 350,0   1 350,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 2 820,3   2 820,3   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 840,3 840,3     

- 2013.évi többletbevétel 115,8 115,8     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 15,0   15,0   

Módosítások összesen 3 791,4 956,1 2 835,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 5 141,4 956,1 4 185,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 350,0 0,0 1 350,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 3 791,4 956,1 2 835,3 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 840,3 840,3   

- 2013.évi többletbevétel 115,8 115,8   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 2 820,3   2 820,3 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 15,0   15,0 

2013. évi módosított előirányzat 5 141,4 956,1 4 185,3 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2012. 
évi tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2013. évi 
módosított 
előirányzat 

2013. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 392,7 1 350,0 1 350,0 5 141,4 4 366,0 182% 85% 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 1,2 0,0 0,0 115,8 115,8 9650% 100% 

Támogatás 1 838,0 1 350,0 1 350,0 4 185,3 4 185,3 228% 100% 

Előirányzat-maradvány 1 380,3 – 0,0 840,3 840,1 61% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye 1,1   1,1 

− egyéb (megjelölve) 4 364,9 0,0 4 364,9 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 0,3   0,3 

 egyház 4 359,6   4 359,6 

 külföldi szevezet 5,0   5,0 

Összes kifizetés 4 366,0 0,0 4 366,0 

 
A jogcímcsoporton 1.350,0 millió forint támogatási előirányzat került megtervezésre, 
amely Kormány hatáskörben végrehajtott 2.820,3 millió forint átcsoportosítással 
módosult. A jogcímcsoporton 840,3 millió forint maradvány és 115,8 millió forint 
bevétel kerül előirányzatosításra, továbbá fejezeten belüli átcsoportosítással a 
módosított előirányzat 5.141,4 millió volt.  
 
Az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások előirányzat alapvető célja 
az egyházi hitéleti, illetőleg közfeladatot ellátó kulturális, oktatási-nevelési, szociális 
célokat szolgáló ingatlanok felújítása, bővítése, valamint egyéb szükséges egyházi 
építési beruházások támogatása, a már folyó beruházások folytatásának, befejezésének 
biztosítása.  
Az előirányzat 2013. évi keretösszege felosztásának jogalapját részben az egyházakkal 
kötött megállapodások képezték. A támogatások felhasználásában az Emberi 
Erőforrások Támogatáskezelő működött közre, amely a szerződések előkészítését, a 
támogatások kiutalását és az elszámoltatást végezte.  
 
Az előirányzatból közel 250 egyházi jogi személy részesült támogatásban, a 
támogatások elszámolásai részben elfogadásra kerültek, részben a következő évben 
valósulnak meg. 
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1,1 millió forint az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján más fejezet részére 
került átadásra. 
 
20/55/8 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 200,0   1 200,0   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 200,0 0,0 1 200,0 

 
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 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 100% 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 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 100% 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) 1 200,0 0,0 1 200,0 

 egyház 1 200,0   1 200,0 

Összes kifizetés 1 200,0 0,0 1 200,0 

 
Az 1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat alapján a Piarista Rend Magyar Tartománya 
hitelfelvételének kiváltása és beruházás befejezése céljára 1.200,0 millió forint került 
biztosításra 2013. évben is. 
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A kedvezményezett a szerződésben foglalt kötelezettségeit hiánytalanul 
megvalósította, a támogatással elszámolt.  
 
20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 650,0   650,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 31,7   31,7   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 506,5 506,5     

- 2013.évi többletbevétel 555,4 555,4     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 330,2   330,2   

Módosítások összesen 1 423,8 1 061,9 361,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 073,8 1 061,9 1 011,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 650,0 0,0 650,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 423,8 1 061,9 361,9 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 506,5 506,5   

- 2013.évi többletbevétel 555,4 555,4   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 31,7   31,7 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 330,2   330,2 

2013. évi módosított előirányzat 2 073,8 1 061,9 1 011,9 

 
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   650,0 650,0 2 073,8 1 332,0  64% 

ebből:  személyi juttatás   0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel   0,0 0,0 555,4 557,3  100% 

Támogatás   650,0 650,0 1 011,9 1 011,9  100% 

Előirányzat-maradvány   – 0,0 506,5 506,5  100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− más fejezet intézménye 5,6   5,6 

− egyéb (megjelölve) 1 326,4 0,0 1 326,4 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 3,0   3,0 

 egyház 1 209,3   1 209,3 

 külföldi szevezet 114,1   114,1 

Összes kifizetés 1 332,0 0,0 1 332,0 

 
Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint 
kulturális, oktatási és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások 
támogatása.  
Az előirányzatból a tárca támogatást biztosított az egyházi zenei és színházi 
rendezvények, táborok, kiállítások, egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által 
szervezett, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó képző- és alkotóművészeti pályázatok, 
tematikus konferenciák, továbbá fesztiválok, kórustalálkozók, kulturális 
csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló programokra), vallásturisztikai 
programok, valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségeihez, illetve az 
ezekhez kapcsolódó beruházásokhoz.  
Ezen előirányzatból részesültek támogatásban a határon túli szórványban élő és ott a 
magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, kulturális, 
oktatási és közösségépítő programjai. A szórványban működő egyházközségek 
infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására, magyar nyelvű liturgikus és egyéb 
kiadványaik megjelentetésére, közösségi programjaik és projektjeik megvalósítására 
kaphattak anyagi segítséget.  
Ugyancsak az előirányzatból kerültek támogatásra a hátrányos helyzetű kistérségi 
felzárkózást segítő programok mentén az egyházi kezdeményezések, illetve az 
egyházi karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, hitéleti, 
karitatív, oktató/képző/átképző központok működési költségei és kapcsolódó 
beruházásai. 
Az előirányzat felhasználásában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő működött 
közre lebonyolítóként. 
Az előirányzat eredeti összege 650,0 millió forint volt, amely 31,4 millió forint 
Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással módosult. Továbbá 
506,5 millió forint maradvány és 555,4 millió forint bevétel előirányzatosításával és 
fejezeten belüli átcsoportosítással a módosított előirányzat 2.073,8 millió forint volt. A 
megnövekedett előirányzatból hozzávetőlegesen 270 projekt került támogatásra. 
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20/55/10 Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 500,0   1 500,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -79,2   -79,2   

Módosítások összesen -79,2 0,0 -79,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 420,8 0,0 1 420,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 500,0 0,0 1 500,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -79,2 0,0 -79,2 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -79,2   -79,2 

2013. évi módosított előirányzat 1 420,8 0,0 1 420,8 

 
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 1 500,0 1 500,0 1 420,8 371,2  26% 

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 1 500,0 1 500,0 1 420,8 1 420,8  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      

− alapítvány 371,2   371,2 

Összes kifizetés 371,2 0,0 371,2 
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A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójára és fejlesztésére 1.500,0 millió 
forint támogatás került megtervezésre, amely  az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 
alapján 1.420,8 millió forintra módosult. 

A támogatás célja: a Lakitelek Népfőiskola egyes épületeinek rekonstrukciójával és 
fejlesztésével összefüggő előkészítő és tervezési tevékenységek végzése, valamint két 
termálkút kivitelezése, egy hévízközpont építése, épületek fogadó hőközpontjainak 
építése, közműhálózat építése, szennyvízkezelő építése, gazdasági épület építési 
munkái, valamint az üvegház felújításának végzése. A támogatott feladat 
megvalósítása áthúzódik a következő évre. 

 
20/55/11 A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer 
infrastrukturális 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 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1 900,0   1 900,0   

Módosítások összesen 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 900,0 0,0 1 900,0 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 1 900,0 0,0 1 900,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1 900,0   1 900,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 900,0 0,0 1 900,0 

 
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 1 900,0 1 900,0  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 0,0 1 900,0 1 900,0  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) 1 900,0 0,0 1 900,0 

 egyház 1 900,0   1 900,0 

Összes kifizetés 1 900,0 0,0 1 900,0 

 
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális 
fejlesztésére az 1119/2013 (III. 8.) Korm. határozat keretében a rendkívüli 
kormányzati intézkedések terhére 1.900,0 millió forint került biztosításra. A 
támogatási szerződés megkötésre került, a projekt megvalósítása áthúzódik a 
következő évre. 
 
 
20/56 Nemzetiségi támogatások 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 514,9   514,9   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 245,0   245,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -43,0   -43,0 -18,9 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 288,4 288,4     

- 2013.évi többletbevétel 150,0 150,0     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,4   -1,4   

Módosítások összesen 639,0 438,4 200,6 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 153,9 438,4 715,5 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 514,9 0,0 514,9 

Módosítások kedvezményezettenként -43,0 0,0 -43,0 

 - saját intézménynek -43,0 0,0 -43,0 

    = meghatározott feladatra -43,0   -43,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 682,0 438,4 243,6 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 288,4 288,4   

- 2013.évi többletbevétel 150,0 150,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 245,0   245,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,4   -1,4 

2013. évi módosított előirányzat 1 153,9 438,4 715,5 

 
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 1 062,0 514,9 514,9 1 153,9 642,7 61% 56% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 213,4 0,0 0,0 150,0 152,4 71% 102% 

Támogatás 731,7 514,9 514,9 715,5 715,5 98% 100% 

Előirányzat-maradvány 399,1 – 0,0 288,4 278,3 70% 96% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− saját intézmény (3 db) 4,8   4,8 

− más fejezet intézménye 8,6   8,6 

− alapítvány 92,7   92,7 

− nonprofit társaság 4,1   4,1 

− gazdasági társaság 7,2   7,2 

− önkormányzat/vagy intézménye 279,4 17,0 262,4 

− egyéb (megjelölve) 245,9 61,8 184,1 

 társadalmi szervezet 212,1 35,8 176,3 

 egyéb szervezet 6,6   6,6 

 egyház 27,2 26,0 1,2 

Összes kifizetés 642,7 78,8 563,9 
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Az alcímen 514,9 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, 
amely az 1482/2013. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 245,0 millió forinttal, továbbá 
288,4 millió forint előző évi maradvánnyal és az 1272/2013. (V. 17.) Korm. 
határozatban foglaltak szerint 150,0 millió forint bevétellel egészült ki. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat jelentős mértékben forrásul szolgál azon 
támogatásoknak, melyek elősegítik, hogy a nemzetiségekhez tartozók törvényben 
biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei 
kifejezésre jussanak. Így különösen hozzájárul a nemzetiségek önazonosságának 
megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi 
emlékeik ápolásához, országos vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a 
nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó rendezvények szervezéséhez. 
Előremozdítja a nemzetiségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi 
rendszer fejlesztését, valamint a szomszédos országokkal kötött megállapodások 
alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazottakat. 
 
Az előirányzat felhasználása a fenti cél érdekében kiterjed a nemzetiségi civil 
szervezetek működési támogatására, a nemzetiségi intézmények kiegészítő működési 
és fejlesztési támogatására, a nemzetiségi kultúra támogatására, a Nemzetiségekért Díj 
átadására, a díjátadó rendezvény megszervezésének költségeire, a Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíj forrásigényének fedezésére, a nemzetiségi szervezetek 
intervenciós támogatására, önhibájukon kívül finanszírozási nehézségekkel küzdő 
nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi intézmények számára. Az előirányzat 
terhére nyújtott támogatások megítélésekor kiemelt prioritással jelennek meg a 
kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar fél által vállalt 
kötelezettségek. 
 
Az előirányzatra vonatkozó sajátos szabályozást a nemzetiségi célú előirányzatokból 
nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. 
(XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Támr.) rögzíti. 
A Nemzetiségekért Díj feltételrendszerét, a Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 
2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet állapítja meg. 
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj szabályait a 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet 
foglalja magába. 
 
A 2013. évben a következő kategóriák szerint történt a keretfelosztás: 
 
• egyedi kérelmek elbírálása útján nyújtott támogatások (407,7 millió forint); 
• pályázati úton nyújtott támogatások (235,0 millió forint): 

o nemzetiségi kulturális kezdeményezések; 
o nemzetiségi pedagógus-továbbképzések; 
o nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok; 
o nemzetiségi civil szervezetek programjai, működése; 

 
A 2013. évi nemzetiségi pályázatok kiírása során a nemzetiségi civil szervezetek 
(110,0 millió forint), az anyaországban megvalósuló táborok (30,0 millió forint), 
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nemzetiségi kulturális kezdeményezések (85,0 millió forint), valamint a nemzetiségi 
pedagógusképzés (10,0 millió forint) támogatása valósult meg. 
 
A 2013. évi nemzetiségi pályázatokat a Támogatáskezelő az Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) kezelte.  
 
A Nemzetiségi támogatások előirányzatból finanszírozott nemzetiségi pályázatok 
esetén az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer letisztult és 
átlátható pályáztatási rendszert tesz lehetővé.  
 
A támogatások elosztásában a nemzetiségek képviselőinek nagy szerepe volt, mivel a 
pályázati kiírásokat még megjelenés előtt az országos nemzetiségi önkormányzatok is 
véleményezték, a támogatói döntést pedig a 13 nemzetiségi képviselőjéből álló 
Nemzetiségi Támogatási Albizottság és Nemzetiségi Támogatási Bizottság készítette 
elő. A 9 tagú Bizottságban a nemzetiségek képviseletét az országos nemzetiségi 
önkormányzatok által delegált három tag biztosítja.  
 
A Támr. értelmében a pályázatokról – a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a 
továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a Támogató dönt. A Bizottság 9 fős, 
melynek tagjait egyenlő arányban delegálja az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, 
civil- és vallásügyi bizottsága, az országos nemzetiségi önkormányzatok és a 
Támogatáskezelő. A Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat a 
Támogatáskezelő látja el. 
 
A bírálat általános érvényű szempontjai között elsősorban az Njtv.-ben szereplő, a 
hazai nemzetiségek kulturális autonómiájának kiteljesedését biztosító törvényi 
rendelkezések tekintendők irányadónak. 
 
2013. évben 1357 db pályázat érkezett be, amelyből 830 db pályázat részesült 
támogatásban.  
 
Pályázati kategóriánként való áttekintés során kiemelendő, hogy a nemzetiségi civil 
szervezetek 2013. évi költségvetési támogatása kategóriában kiírt pályázat célja a 
nemzetiségi civil szervezetek által ellátott feladatok, főként a nemzetiségek 
önazonosságának megőrzése, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi 
emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok támogatása. 
Azon civil szervezetek pályázhattak, akik a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény hatálya alá tartozó, alapszabály/alapító okiratuk szerint oktatási, 
kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató 
és/vagy érdekképviseletet ellátó, nemzetiségi civil szervezetek. A pályázat jellege nyílt 
pályázat volt. A pályázatban igényelhető támogatási összeg alsó határa 0,1 millió 
forint, felső határa 4,0 millió forint volt.  
 
Az elbírálás során előnyben részesültek azok a pályázatok, melyek részletesen 
kifejtették a programtervet, amelyekből az anyanyelv használata egyértelműen kitűnik, 
amelynek nemzetiségi közösségen belüli ismertsége nyilvánvalóvá válik, és amelyek 
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nemzetiségi közösségmegőrző- és építő hatása egyértelműen alátámasztott, valamint 
amelyek tevékenysége a nemzetiségi közösségen belül ismert. E kategóriában a 
benyújtott 367 db pályázatból 290 db pályázat esetében került megállapításra 
támogatás. 
 
A nemzetiségi kulturális kezdeményezések kategóriában kiírt pályázat esetén a legfőbb 
cél a magyarországi nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi 
kulturális kincseinek megőrzése, méltó folytatása, értékhordozó tevékenységei, 
közművelődése feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy 
jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, 
kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása. Ennek keretében támogatható 
volt az anyanyelvű hitéleti programok valamint a hazai nemzetiségek 
hagyományainak, nyelvének ápolását, a nemzetiségi identitás erősítését szolgáló 
anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység támogatására (nyomdakész alkotások 
kiadása, publikálása). 
 
E kategóriában pályázatot nyújthattak be a nemzetiségi önkormányzatok, a 
magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális és oktatási intézményei, létesítő 
okiratuk szerint a magyarországi nemzetiségek tudományos, oktatási, kulturális és 
kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei (egyesületek, alapítványok), 
nemzetiségi önkormányzatok-, nemzetiségi intézmények által alapított nonprofit 
gazdasági társaságok, a magyarországi nemzetiségek muzeális és közgyűjteményi 
tevékenységet folytató intézményei (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és 
kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények), a 
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba 
vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyházi jogi személyek, amelyek 
saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek, valamint az alapító okiratuk szerint 
nemzetiségi feladatot ellátó közoktatási és kulturális intézmények. A pályázatban 
igényelhető támogatási összeg alsó határa 0,1 millió forint, felső határa 0,5 millió 
forint volt. E kategóriában összesen 854 db pályázat került benyújtásra, amelyből 462 
db nyertes pályázat került támogatásra. 
 
Az anyaországok közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-
továbbképzések megvalósításának 2013. évi támogatása kategóriában kiírt pályázat 
célja az országos nemzetiségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében 
az anyaországban szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával 
összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a 
közismereti tárgyakat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett 
szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása volt intézményközi 
közvetlen együttműködés keretében. 
A pályázatban igényelhetett támogatási összeg alsó határa 0,1 millió forint, felső 
határa 2,0 millió forint volt. A pályázatok elbírálása során irányadó volt a pedagógus 
továbbképzési programok szakmai megalapozottsága, megvalósíthatósága, valamint, hogy 
a benyújtott költségvetés a rendelkezésre álló pályázati forráshoz viszonyítva reálisnak 
minősíthető-e, és összhangban van-e a megpályázott program célkitűzéseivel. E 
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kategóriában beérkezett 7 db pályázat mindegyike érvényes lett és támogatásban 
részesült. 
 
A nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, 
hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2013. évi költségvetési 
támogatása kategóriában kiírt pályázat célja a nyelvi környezetben megvalósuló 
anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.) megvalósításának a támogatása, 
amely azt a célt szolgálja, hogy a hazai nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók 
anyanyelvi környezetben gyakorolhassák, ezáltal elmélyíthessék nyelvismeretüket, 
bővíthessék a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal kapcsolatos 
történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteiket. További cél volt, hogy támogatásban 
részesüljenek a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal 
rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok. 
 
A pályázat tartalmi elbírálása során irányadó volt az anyanyelv használata, az adott 
nemzetiség kultúrája, hagyományainak megjelenítése, a résztvevők száma és köre, a tábor 
helyszíne, célja és várható eredménye, az anyanyelv megjelenésének módja és aránya, a 
megcélzott réteg életkora, a résztvevők, illetve pedagógusok (felnőtt kísérők, 
közreműködők) száma, a nemzetiségi oktatási-nevelési cél és annak módszerei, a meghívott 
előadók kompetenciája, a lebonyolítandó előadások, foglalkozások témája. E kategóriában 
benyújtott 129 db nyertes pályázatból 61 db szerződés került megkötésre. 
 
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj mértéke tanulónként havonta hatvanezer forint, 
amelyet a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben kerül 
folyósításra a pályázatot elnyert tanulók részére. Az előirányzat fedezetet nyújtott a 
2012. évi ösztöndíjasok (12 fő) második tanéves támogatására, és a 2013. évi 
ösztöndíjasok (20 fő) első tanulmányi éves támogatására. E célra 2013. évben 12,0 
millió forint került átcsoportosításra az EMMI Igazgatásra. 
 
A Nemzetiségekért Díj a hazai nemzetiségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, 
tudományos, kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi tevékenység elismerésért 
2013. évben összesen 10 fő, illetve szervezet 1,0-1,0 millió forint anyagi támogatásban 
részesült ünnepélyes keretek között, melynek forrására az előirányzat nyújtott 
fedezetet. E célra – figyelembe véve az EMMI Igazgatáson rendelkezésre álló 
pénzügyi keret mértékét - 2013. évben 9,2 millió forint került átcsoportosításra az 
EMMI Igazgatásra. 
  
Az egyedi támogatási döntések meghozatala során kiemelt prioritást élveztek a 
Kisebbségi Vegyes Bizottság (továbbiakban: KVB) jegyzőkönyveiben foglalt 
ajánlások. A 2013. évi támogatások közül kiemelendő a sátoraljaújhelyi Magyar - 
Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium 160,0 millió 
forint összegű, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és 
Kollégium 85,0 millió forint összegű, az Apátistvánfalva Kéttannyelvű Általános 
Iskola és Óvoda 7,8 millió forint összegű, a Pécsi Horvát Iskolaközpont sportudvara 
13,3 millió forint összegű, valamint a gyulai Román ortodox Közösségi Tér archívum 
és kiállítóhely létrehozásának 42,7 millió forint összegű támogatása. Fentiek mellett 
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számos KVB-ajánlásokhoz illeszkedő 5,0 millió forint alatti támogatás is megítélésre 
került. 
 
20/57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 
 
Az Njtv. által rögzített, az országos nemzetiségi önkormányzatok által ellátott 
feladatok közül kiemelendő, hogy amennyiben a településen nemzetiségi 
önkormányzat nem működik, az országos nemzetiségi önkormányzat ellátja az adott 
nemzetiségi közösséggel kapcsolatosan a településen jelentkező érdekképviseleti, 
érdekvédelmi feladatokat. Ugyanúgy a megyei önkormányzat által ellátott helyi 
önkormányzati feladatok kapcsán - külön törvényben meghatározott - érdek-
képviseleti, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, továbbá ellátja az általa képviselt 
nemzetiség érdekeinek országos szintű képviseletét és védelmét. A nemzetiségi 
kulturális autonómia fejlesztése érdekében pedig országos szintű nemzetiségi 
intézményhálózatot tart fenn. 
 
A média támogatása kapcsán fontos kiemelni, hogy a nemzetiségeknek joguk van az 
információkhoz való - saját anyanyelvükön történő - szabad hozzáféréshez és azok 
továbbadásához, a tömegkommunikációs eszközök útján való - anyanyelvükön történő 
- tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz, médiaszolgáltatás és sajtótermék eléréséhez és 
terjesztéséhez. 

 
Az országos nemzetiségi önkormányzatok a kötelező és önként vállalt feladataik 
ellátására, hivatalaik működtetésére, valamint a nemzetiségi médiához kapcsolódó 
feladatok ellátására részesülnek működési támogatásban. A támogatás összegéről a 
mindenkori költségvetési törvény rendelkezik, 2013. évben a törvény összesen 1.236,5 
millió forint összeget rögzít a fent nevezett célra. 
 
Az előirányzatokra vonatkozó sajátos szabályozást Támr. rögzíti.  
 
A Támr. értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok működési és média 
támogatása negyedéves bontásban került biztosításra az alábbiak szerint:  
 
20/57/1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 43,7   43,7   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 43,7 0,0 43,7 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 43,7 0,0 43,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 43,7 0,0 43,7 

 
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 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 100% 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 43,7 43,7 43,7 43,7 43,7 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 43,7 43,7   

Összes kifizetés 43,7 43,7 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 43,7 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 44,9   44,9   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 44,9 0,0 44,9 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 44,9 0,0 44,9 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 44,9 0,0 44,9 

 
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 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 100% 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 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 44,9 44,9   

Összes kifizetés 44,9 44,9 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 44,9 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/3 Országos Horvát Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 144,5   144,5   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 144,5 0,0 144,5 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 144,5 0,0 144,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 144,5 0,0 144,5 

 
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 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 100% 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 144,5 144,5 144,5 144,5 144,5 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 144,5 144,5   

Összes kifizetés 144,5 144,5 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 144,5 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 214,1   214,1   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 214,1 0,0 214,1 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 214,1 0,0 214,1 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 214,1 0,0 214,1 

 
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 214,1 214,1 214,1 214,1 214,1 100% 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 214,1 214,1 214,1 214,1 214,1 100% 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     

− önkormányzat/vagy intézménye 214,1 214,1   

Összes kifizetés 214,1 214,1 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 214,1 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 89,6   89,6   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 89,6 0,0 89,6 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 89,6 0,0 89,6 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 89,6 0,0 89,6 

 
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 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 100% 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 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 100% 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     

− önkormányzat/vagy intézménye 89,6 89,6   

Összes kifizetés 89,6 89,6 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 89,6 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/6 Országos Roma Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 267,2   267,2   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 267,2 0,0 267,2 0,0 

 
 
 

3043



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 267,2 0,0 267,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 267,2 0,0 267,2 

 
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 267,2 267,2 267,2 267,2 267,2 100% 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 267,2 267,2 267,2 267,2 267,2 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 267,2 267,2   

Összes kifizetés 267,2 267,2 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 267,2 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 47,0   47,0   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 47,0 0,0 47,0 0,0 

 
 
 

3044



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 47,0 0,0 47,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 47,0 0,0 47,0 

 
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 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 100% 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 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 100% 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     

− önkormányzat/vagy intézménye 47,0 47,0   

Összes kifizetés 47,0 47,0 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 47,0 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/8 Országos Örmény Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 42,5   42,5   

2013. évi módosított előirányzat 42,5 0,0 42,5 0,0 

 
 
 
 

3045



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 42,5 0,0 42,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 42,5 0,0 42,5 

 
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 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 100% 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 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 42,5 42,5   

Összes kifizetés 42,5 42,5 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 42,5 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 128,0   128,0   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 128,0 0,0 128,0 0,0 

 
 
 

3046



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 128,0 0,0 128,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 128,0 0,0 128,0 

 
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 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 100% 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 128,0 128,0 128,0 128,0 128,0 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 128,0 128,0   

Összes kifizetés 128,0 128,0 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 128,0 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 64,0   64,0   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 64,0 0,0 64,0 0,0 

 
 
 

3047



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 64,0 0,0 64,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 64,0 0,0 64,0 

 
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 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 100% 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 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 64,0 64,0   

Összes kifizetés 64,0 64,0 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 64,0 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/11 Szerb Országos Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 78,7   78,7   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 78,7 0,0 78,7 0,0 

 
 
 

3048



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 78,7 0,0 78,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 78,7 0,0 78,7 

 
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 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 100% 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 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 78,7 78,7   

Összes kifizetés 78,7 78,7 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 78,7 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 36,1   36,1   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 36,1 0,0 36,1 0,0 

 
 
 

3049



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 36,1 0,0 36,1 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 36,1 0,0 36,1 

 
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 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 100% 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 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 36,1 36,1   

Összes kifizetés 36,1 36,1 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 36,1 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/57/13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 36,2   36,2   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 36,2 0,0 36,2 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 36,2 0,0 36,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 36,2 0,0 36,2 

 
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 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 100% 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 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 36,2 36,2   

Összes kifizetés 36,2 36,2 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 36,2 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 
támogatása 
 
Az országos nemzetiségi önkormányzatok az általuk képviselt nemzetiség kulturális 
autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhatnak létre és vehetnek 
át. Az országos nemzetiségi önkormányzatok által kizárólagosan, vagy részben 
működtetett nemzetiségi kulturális, oktatási intézmények működésének, valamint 
fejlesztésének támogatására, ilyen intézmények alapításának elősegítésére, valamint 
országos és/vagy regionális tevékenységű nemzetiségi intézmények más 
intézményfenntartótól való átvételének támogatására a költségvetési törvény több éve 
tartalmaz támogatási előirányzatot. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az 
intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendelik az általuk 
fenntartott intézmények működési támogatását.  
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Az előirányzatok 2013. évben összesen 586,0 millió forint összeget tettek ki, amelynek 
2012. évhez viszonyított növekedését indokolja, hogy a nemzetiségi támogatások 
előirányzatból az intézményi támogatások, átvett feladatok támogatása folyamatosan 
beépült az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények 
támogatása előirányzatok megfelelő jogcímcsoportjába. 
 
Ennek megfelelően az alábbi országos önkormányzatok sorain jelentkeznek az átvett 
intézmények működését támogató összegek:  
 

Országos nemzetiségi önkormányzat 
Előirányzat változása 
2012. és 2013. év között 
(millió Ft) 

Bolgár Országos Önkormányzat 2,2
Országos Horvát Önkormányzat 2,5
Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata 

20,0

Országos Lengyel Önkormányzat 6,0
Országos Szlovén Önkormányzat 21,5
Összesen 52,2

 
Az előirányzatokra vonatkozó sajátos szabályozást Támr. rögzíti.  
 
A Támr. alapján az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények támogatása negyedéves bontásban került biztosításra az alábbiak szerint:  
 
20/58/1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 30,8   30,8   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 30,8 0,0 30,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 30,8 0,0 30,8 
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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 28,6 30,8 30,8 30,8 30,8 108% 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 28,6 30,8 30,8 30,8 30,8 108% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 30,8   30,8 

Összes kifizetés 30,8 0,0 30,8 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 30,8 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 12,5   12,5   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 12,5 0,0 12,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 12,5 0,0 12,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 12,5 0,0 12,5 
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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 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 100% 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 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 100% 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     

− önkormányzat/vagy intézménye 12,5   12,5 

Összes kifizetés 12,5 0,0 12,5 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 12,5 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 57,5   57,5   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 57,5 0,0 57,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 57,5 0,0 57,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 57,5 0,0 57,5 
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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 55,0 57,5 57,5 57,5 57,5 105% 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 55,0 57,5 57,5 57,5 57,5 105% 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     

− önkormányzat/vagy intézménye 57,5   57,5 

Összes kifizetés 57,5 0,0 57,5 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 57,5 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 125,6   125,6   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 125,6 0,0 125,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 125,6 0,0 125,6 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 125,6 0,0 125,6 
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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 105,6 125,6 125,6 125,6 125,6 119% 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 105,6 125,6 125,6 125,6 125,6 119% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 125,6   125,6 

Összes kifizetés 125,6 0,0 125,6 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 125,6 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott 
intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 19,7   19,7   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 19,7 0,0 19,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 19,7 0,0 19,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 19,7 0,0 19,7 
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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 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 100% 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 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 19,7   19,7 

Összes kifizetés 19,7 0,0 19,7 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 19,7 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 78,6   78,6   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 78,6 0,0 78,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 78,6 0,0 78,6 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 78,6 0,0 78,6 
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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 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 100% 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 78,6 78,6 78,6 78,6 78,6 100% 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     

− önkormányzat/vagy intézménye 78,6   78,6 

Összes kifizetés 78,6 0,0 78,6 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 78,6 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 24,6   24,6   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 24,6 0,0 24,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 24,6 0,0 24,6 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 24,6 0,0 24,6 
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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 18,6 24,6 24,6 24,6 24,6 132% 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 18,6 24,6 24,6 24,6 24,6 132% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 24,6   24,6 

Összes kifizetés 24,6 0,0 24,6 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 24,6 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7,0   7,0   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7,0 0,0 7,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 7,0 0,0 7,0 
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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 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 100% 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 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 7,0   7,0 

Összes kifizetés 7,0 0,0 7,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 7,0 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 115,8   115,8   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 115,8 0,0 115,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 115,8 0,0 115,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 115,8 0,0 115,8 
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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 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 100% 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 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 115,8   115,8 

Összes kifizetés 115,8 0,0 115,8 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 115,8 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 43,4   43,4   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 43,4 0,0 43,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 43,4 0,0 43,4 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 43,4 0,0 43,4 
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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 21,9 43,4 43,4 43,4 43,4 198% 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 21,9 43,4 43,4 43,4 43,4 198% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 43,4   43,4 

Összes kifizetés 43,4 0,0 43,4 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 43,4 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 54,7   54,7   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 54,7 0,0 54,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 54,7 0,0 54,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 54,7 0,0 54,7 
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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 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 100% 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 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 54,7   54,7 

Összes kifizetés 54,7 0,0 54,7 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 54,7 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7,8   7,8   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 7,8 0,0 7,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7,8 0,0 7,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 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 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 100% 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 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 100% 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      

− önkormányzat/vagy intézménye 7,8   7,8 

Összes kifizetés 7,8 0,0 7,8 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 7,8 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

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

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 8,0 0,0 8,0 
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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 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 100% 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 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 100% 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     

− önkormányzat/vagy intézménye 8,0   8,0 

Összes kifizetés 8,0 0,0 8,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton tervezett 8,0 millió forint támogatási előirányzat 
került felhasználásra. 
 
20/58/14 Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos 
kiadásai 
 
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 Korm. hatáskörben 2,1   2,1   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,5 0,5     

Módosítások összesen 2,6 0,5 2,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2,6 0,5 2,1 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 2,6 0,5 2,1 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,5 0,5   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 2,1   2,1 

2013. évi módosított előirányzat 2,6 0,5 2,1 

 
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 2,1 0,0 0,0 2,6 2,1 100% 81% 

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 2,1 0,0 0,0 2,1 2,1 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,5 – 0,0 0,5 0,5 100% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye 2,1   2,1 

Összes kifizetés 2,1 0,0 2,1 

 
A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került megtervezése. A 8/2005. (II. 8.) PM 
rendelet szerinti, prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költségek 
megtérítésére 2,1 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra, amelyből 1,6 
millió forint pénzügyi teljesítése történt meg, továbbá 0,5 millió forint előző évi 
maradvány került előirányzatosításra és felhasználásra. A kötelezettség-vállalással 
terhelt maradvány összege 0,5 millió forint. 
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20/58/15 Országos Szlovén Önkormányzat prémiumévek programmal 
kapcsolatos kiadásai 
 
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 0,7 0,7     

Módosítások összesen 0,7 0,7 0,0 0,0 

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

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,7 0,7   

2013. évi módosított előirányzat 0,7 0,7 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 0,5 0,0 0,0 0,7 0,7 140% 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 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  

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

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− önkormányzat/vagy intézménye 0,7   0,7 

Összes kifizetés 0,7 0,0 0,7 
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A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. 0,7 millió forint 
előző évi maradvány került előirányzatosításra és felhasználásra. 
 
20/60 Nemzetiségi, civil és társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos egyéb 
feladatok 
20/60/1 Az önkéntesség európai évéhez és a civil szervezetekhez kapcsolódó 
programok 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 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 3,7 3,7     

Módosítások összesen 3,7 3,7 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 3,7 3,7 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 3,7 3,7 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 3,7 3,7   

2013. évi módosított előirányzat 3,7 3,7 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 22,5 0,0 0,0 3,7 3,7 16% 100% 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány 15,9 – 0,0 3,7 3,7 23% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 3,7 0,0 3,7 

 társadalmi szervezet 3,7   3,7 

Összes kifizetés 3,7 0,0 3,7 

 

Az előző évi maradvány terhére a következő támogatások kifizetésére és 
felhasználására került sor: a Családok a Családért Házas és Családpedagógiai 
Egyesület részére 2013-ban önkéntesek segítségével nagycsaládok számára programok 
szervezése a családok megerősítése céljából (1,1 millió forint), a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége számára olyan rendezvények szervezése, amelyeken az 
önkéntes munka bemutatásra és népszerűsítésre került (2,3 millió forint), valamint a 
Konzervatív Ifjúsági Közösség számára fiatalok továbbképzésére, valamint képzés 
szervezése az önkéntesség népszerűsítése céljából (0,3 millió forint). 

 

20/60/4 Civil és non-profit szervezetek 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 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 10,3 10,3     

- 2013.évi többletbevétel 1,0 1,0     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 3,0   3,0   

Módosítások összesen 14,3 11,3 3,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 14,3 11,3 3,0 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 14,3 11,3 3,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 10,3 10,3   

- 2013.évi többletbevétel 1,0 1,0   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 3,0   3,0 

2013. évi módosított előirányzat 14,3 11,3 3,0 
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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 68,6 0,0 0,0 14,3 10,3 15% 72% 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,1 0,0 0,0 1,0 1,0 1000% 100% 

Támogatás 10,0 0,0 0,0 3,0 3,0 30% 100% 

Előirányzat-maradvány 68,6 – 0,0 10,3 10,3 15% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− más fejezet intézménye 0,3   0,3 

− egyéb (megjelölve) 10,0 0,0 10,0 

 társadalmi szervezet 10,0   10,0 

Összes kifizetés 10,3 0,0 10,3 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti támogatási előirányzat nem került 
megtervezésre. Fejezeten belüli átcsoportosítással 3,0 millió  forint támogatási 
előirányzat állt rendelkezésre, továbbá 10,3 millió forint maradvány és – 2010. évi 
támogatásból, elszámolás után felmerült és inkasszált –  1,0 millió forint bevétel került 
előirányzatosításra.   
 
Támogatási szerződés keretében a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati 
Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület részére 10,0 millió forint összegű 
támogatás került biztosításra, továbbá az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 
0,3 millió forint más fejezet részére került átadásra.  
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20/60/6 Nemzeti Civil Alapprogram 
 
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 180,1 180,1     

Módosítások összesen 180,1 180,1 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 180,1 180,1 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 180,1 180,1 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 180,1 180,1   

2013. évi módosított előirányzat 180,1 180,1 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 1,6 0,0 0,0 180,1 180,1 11256% 100% 

ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 56,7 0,0 0,0 0,0 13,3 23%  

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány 1,6 – 0,0 180,1 180,1 11256% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

 - saját intézmény (2 db) 67,6  67,6 

 - egyéb (megjelölve)    

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 112,5   112,5 

Összes kifizetés 180,1 0,0 180,1 
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A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, 180,1 
millió forint maradvány és – az előző évek pályázati kifizetéseiből visszakövetelt és 
pénzügyileg teljesült 13,3 millió forint bevétel került jóváírásra. 

A jogcímcsoporton 180,1 millió forint felhasználása valósult meg, 13,3 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 

A Nemzeti Civil Alapprogrammal (továbbiakban: NCA) kapcsolatosan az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő látja el az előirányzat kezelőjének még le nem zárt 
szerződéseivel kapcsolatos feladatait. 

Az NCA vonatkozásában a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 
végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet határoz meg további 
feladatokat a kezelő számára a beszámolással kapcsolatosan.  

Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján 62,6 millió forint a Magyar Állami 
Operaház részére, 5,0 millió forint az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére és 
fejezeten belül 4 db fejezeti kezelésű előirányzat javára összesen 112,5 millió forint 
került átrendezésre. 

 
22 cím: Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 
 
A 2013. évi települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és 
feladatalapú költségvetési támogatásai (együtt: feladatarányos támogatás) a Támr.-ben 
foglaltak szerint kerültek megállapításra. 

Működési költségvetési támogatásra minden működő helyi nemzetiségi önkormányzat 
jogosult, így 2013. évben összesen 2.164 települési és 58 területi nemzetiségi 
önkormányzat részesült, míg a feladatalapú költségvetési támogatásban a jogszabályi 
feltételrendszernek megfelelő nemzetiségi önkormányzatok részesülhettek, összesen 
1766 települési és 55 területi nemzetiségi önkormányzat.  

A rendelkezésre álló fejezeti forrás 1.520 millió Ft összege a fejezet 1/3 részben 
működési és 2/3 részben feladatalapú támogatásra kerület felosztásra a jogszabály 
szerint: 
• 1/3 rész működési költségvetési támogatás: 506,7 millió forint; 
• 2/3 rész feladatalapú költségvetési támogatás: 1.013,3 milllió forint. 

A támogatások utalása a Kincstár által nyilvántartott fizetési számlán bonyolódtak le. 

Egy települési önkormányzatra jutó működési költségvetési támogatás összege 
221.833 Ft volt, míg egy területi nemzetiségi önkormányzat 443.666 Ft támogatásban 
részesült.  

Az egy pontra jutó feladatalapú költségvetési támogatás összege települési 
önkormányzatok esetén 24.269,- Ft/pont, míg területi nemzetiségi önkormányzatoknál 
41.098,- Ft/pont volt.  

A Támr. lehetővé tette, hogy a nemzetiségi feladatalapú támogatás kapcsán az 
önkormányzatok előzetes észrevételezést tehessenek a támogató által közzétett 
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beérkezett jegyzőkönyvek listáját és a megállapított pontértékeket tartalmazó 
dokumentumokra, így biztosítva, hogy a támogatás megállapításának alapját képező 
jegyzőkönyvek hiánytalanul eljussanak a  tárcához. Ennek keretében 2013. évi 
feladatalapú támogatás kapcsán 122 db észrevétel érkezett, melyek közül 61 db 
részesült pozitív elbírálásban. 

Elbíráláshoz kapcsolódó tapasztalatok közül kiemelendő, hogy a pontértékek 
megállapítása során a közfeladat ellátásáról szóló döntések, illetve azok konkrét 
tartalma vehető figyelembe. Az értékelés során valamely tevékenység egy alkalommal 
számítható be, a határozat értékelésére csak a vonatkozó előterjesztés alapján kerülhet 
sor. 

2013. évben az időközben megszűnt nemzetiségi önkormányzatok által időarányosan 
visszautalt, fel nem használt támogatásokból a Magyar Államkincstár tájékoztatása 
szerinti fennmaradó összeg a Támr. szerint kiegészítő támogatásként került kiutalásra 
az arra jogosult helyi nemzetiségi önkormányzatok részére. 2013. évben 1918 helyi 
nemzetiségi önkormányzat részesült egyenként 3.499 Ft kiegészítő támogatásban. 
 
A feladatarányos támogatás megállapításának jogszabályi előírásait a nemzetiségi célú 
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről 
szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 437/2013. (XI. 19.) 
Korm. rendelet jelentősen módosította, e rendelkezések a 2014. évi nemzetiségi 
önkormányzatok feladatarányos támogatását érintik. 
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FELSŐOKTATÁSI SZAKMAI ÁGAZAT 
 

 

Általános rész 

2010-2014 között a felsőoktatás fejlesztésének aktuális kérdéseit meghatározták az 
ország társadalmi, gazdasági céljai, törekvései. Magyarországon a gazdasági válságból 
való gyors kilábalást, a gazdaság versenyképességének javítását, az Európa 2020 
stratégia céljait, a Nemzeti Reform Programot szolgáló szervezeti reformok kerültek 
napirendre. A magyar felsőoktatás előtt álló feladat a társadalmi-gazdasági megfelelés 
és a nemzetközi versenyképesség megteremtése a minőségi fejlesztés által. A 
Kormány az oktatás rendszerében a szakképzés fejlesztését, a képzések munkaerő-
piaci relevanciájának erősítését tekintette kiemelt feladatának. A felsőoktatás előtt álló 
cél a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatában olyan humántőke létrehozása, amely a 
gazdasági és társadalmi elvárásoknak megfelelő tudásbázis kialakításával teremti meg 
a gazdasággal való hatékony együttműködést. Fontos cél továbbá a legkiválóbb 
magyar egyetemek felzárkóztatása a világ élvonalához a képzés és tudományművelés 
minőségének, eredményességének, hatékonyságának növelésével. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.) 
megalapozta a Széll Kálmán Tervben lefektetett legfőbb célt, a felsőoktatás 
strukturális átalakítását. Az átalakítás fő céljai: az ágazat versenyképességének 
javítása, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek érvényesítése, a 
természettudományos és műszaki, informatikai képzések preferálása, a képzési 
szerkezet javítása, a képzésekre fordított társadalmi költségek megtérülésének 
biztosítása. Emellett a felsőoktatásnak el kell látni a hagyományai és az Nftv. alapján 
is rá háruló általános feladatait, azaz a hazai és nemzetközi hálózatok részeként folyó 
felsőfokú képzést, továbbá a kutatást, fejlesztést és innovációt, amely az oktatás 
megalapozásán túl szolgálja a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a 
gazdasági technológiai haladást és a tudomány fejlesztését. 

A 2013. évi felvételi eljárással kapcsolatban a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 47/2013. (II. 20.) és 
502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján döntés született a keretszám-rendszer 
megszüntetéséről, ennek megfelelően módosításra került az Nftv. A 2013. évi 
általános felvételi eljárásban – új belépő szinten – már nem voltak előre megállapított 
keretszámok. A felvett jelentkezők kiválasztása – az egyes képzésekre beérkezett 
jelentkezések rangsorolása alapján – a képzésekre felvehető intézményi szakokra 
lebontott kapacitás-létszámok, valamint a jelentkezéshez előírt minimális felvételi 
követelmények (pontszám) figyelembevételével történt. A korábbi években a 
Kormány évenkénti határozatban állapította meg a felsőoktatásban a különböző 
képzési szintekre államilag támogatott, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas 
finanszírozási formában felvehetők létszámát, valamint a létszám képzési területekre 
történő lebontását.  
A keretszámok eltörlésével a magyar felsőoktatás megújításáról szóló 1668/2012. 
(XII. 21.) Korm. határozatban a Kormány arról döntött, hogy 2013. évben a 2012. évi 
általános felvételi eljárásban felvett, államilag támogatott magyar állami ösztöndíjas 
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hallgatói aránnyal azonos létszámú, legalább 55 000 fő magyar állami ösztöndíjas 
hallgató kezdheti meg a felsőoktatásban tanulmányait, amely teljesült: a 2013. évi 
felvételi eljárásokban – a később záruló fellebbezések nélkül – 58 844 fő felvételére 
került sor.  
 

Állami ösztöndíjas képzésre felvettek száma 2012. év 2013. év 
keresztféléves eljárásban felvett 3 572 3 785 
általános felvételi eljárásban felvett 51 308 53 759 
doktori képzésben felvett 1 300 1 300 
Összesen: 56 180 58 844 

 
Az általános felvételi eljárásban 95 445 fő nyújtott be átlagosan 3,5 jelentkezést, 
közülük mindösszesen 72 159 fő jutott be sikeresen a felsőoktatásba.  
2013. évben indult az első évfolyam az új, osztatlan tanárképzésben, erre az általános 
eljárásban 1 301 fő jelentkező nyert felvételt, 1 287 fő állami ösztöndíjasként, 14 fő 
önköltséges formában; közülük 542 főnek legalább az egyik szakja 
természettudományos.  
Mesterképzésre országosan a három évvel korábbi új belépő ösztöndíjas létszám 35 
százalékának megfelelő létszám vehető fel állami ösztöndíjas képzésre, 2013. évben 
összesen 15 386 fő ösztöndíjas és 2 274 fő önköltséges jelentkező került felvételre, 
azaz összesen 17 660 fő.  
 
2013. október 15-i statisztikai adatok alapján:  

a felsőoktatási intézmények aktív hallgatóinak száma: 320 124 fő 
államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjasok száma: 181 644 fő 
költségtérítéses és önköltséges hallgatók száma: 138 480 fő 
 

Az állam a részösztöndíjat elnyert és az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók 
számára a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján a 
diákhitel rendszerének bővítésével új típusú, kötött (tanulmányi költségeket fedező), 
kedvező kamatozású Diákhitel 2 felvételét biztosította 2012 szeptemberétől, amely 
minden új belépő hallgató számára biztosította a felsőoktatáshoz való hozzáférés 
forrását.  

A diákhitelt igénybevevők létszámának alakulása 

Tanulmányi félév DH1 DH2 
2013/2014. I. félév 4100 4300 
2012/2013. II. félév 2502 775 
2012/2013. I. félév 8397 5032 

 
A nagy múltra visszatekintő köztársasági ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter 
adományozza tanévenként a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri 
munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a 
hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának 
támogatására. A pályázatot – az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján – a 
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felsőoktatási intézmények írják ki, majd a bírálatot követően felterjesztik a miniszter 
részére az ösztöndíjra javasolt hallgatók listáját. Az emberi erőforrások minisztere 
2012 szeptemberében a 2012/2013. tanévre 1 319 fő, 2013 szeptemberében a 
2013/2014. tanévre 1 283 fő egyetemi, illetve főiskolai hallgató részére adományozott 
köztársasági ösztöndíjat.  

Az 1436/2013. (VII. 11.) Korm. határozat alapján a Kormány az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében, a 
felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez 3000,0 millió 
forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el elszámolási, a fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzata terhére. Az elszámolás a Korm. határozatban jelzettek szerint megtörtént. 

A köznevelési rendszer minőségi pedagógus-utánpótlásának biztosítása érdekében 
alapította a Kormány a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat (52/2013. (II. 25.) Korm. 
rendelet), valamint a minőségi versenysportot támogató Magyar Sportcsillagok 
Ösztöndíját (165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet).  

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező olimpiai és paralimpiai sportágakban sportoló azon 
hallgatók támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-
bajnoki, világbajnoki, vagy olimpiai/paralimpiai érmet szereznek. Az ösztöndíjat 
három – Európa-bajnoki, világbajnoki és olimpiai/paralimpiai – kategóriában lehet 
elnyerni. Az ösztöndíj összegét a kategóriákba történő sorolások, illetve a korábbi 
versenyeredmények határozzák meg. Az ösztöndíjra érdemes sportolókról a Magyar 
Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, illetve a sportági szakszövetségek 
adnak véleményt. Ezek a szervezetek olyan versenyzőre tehetnek javaslatot, aki a 
nemzeti válogatott keret tagja, valamint felsőoktatási intézmény hallgatója, ezen kívül 
vállalja, hogy felsőfokú végzettséget és szakképzettséget szerez, továbbá a hallgatói 
jogviszonyának fennállása alatt, kiemelkedő, nemzetközi éremesélyre jogosító 
sportteljesítményt nyújt. A 2013/2014. tanév őszi félévében összesen 25 egyetemről 
111 fő részesült ösztöndíjban, akik közül négy fő paraúszó.  

A Stipendium Hungaricum program keretében aláírt kétoldalú oktatási ösztöndíj-
megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 2013. év őszén megérkeztek 
Magyarországra a külföldi hallgatók első csoportjai, és megkezdték tanulmányaikat a 
magyar felsőoktatási intézményekben, illetve magyar nyelvi előkészítő kurzuson a 
Balassi Intézetben. A hallgatók a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 
mentesülnek a tandíjfizetés alól, valamint állami ösztöndíj és további juttatások illetik 
meg őket. A hallgatók ösztöndíját, tanulmányait és az azzal kapcsolatban a 
felsőoktatási intézmények és a Balassi Intézet részéről felmerülő költségeket a magyar 
állam finanszírozza a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelően. 

A 2012. évben elindult Campus Hungary Program, amelynek célja a felsőoktatási 
nemzetközi hallgatói mobilitás támogatása és ösztönzése, két alprogramja közül az 
egyik a magyar felsőoktatási hallgatók külföldi részképzésének (rövid tanulmányút, 
szakmai gyakorlat, féléves részképzés, csoportos tanulmányút), valamint 
nemzetköziesítésben részt vevő felsőoktatási intézményekben dolgozó munkatársak 
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(rövid tanulmányút, hosszú tanulmányút, csoportos tanulmányút) külföldi 
mobilitásának támogatása, ösztöndíj formájában. A másik alprogram a külföldi 
hallgatók létszámának emelése a magyarországi felsőoktatási intézményekben a 
felsőoktatás nemzetköziesítésével. A 2013. évben a Balassi Intézet a felsőoktatási 
hallgatók részére az országos programon (ESZA által társfinanszírozott TÁMOP 
4.2.4.B/1-11/1-2012-0001 kiemelt projekt) belül, külföldi mobilitás támogatására 
összesen 467,5 millió forint összegben biztosított forrást 1720 fő részére. A 
konvergencia programon (ESZA által társfinanszírozott TÁMOP 4.2.4.B/2-11/1-
2012-0001 kiemelt projekt) belül a felsőoktatási hallgatók mellett, a felsőoktatási 
intézményekben dolgozó munkatársak is részesülhettek külföldi mobilitási 
támogatásban. A konvergencia program összege a 2013. évben 409,4 millió forint volt, 
összesen 1811 fő részére. 

A három oktatási rendszer (köznevelés, felsőoktatás, szakképzés) legtöbb ponton a 
tanárképzés területén érintkezik, amely képzés egyrészt a köznevelés igényei alapján, 
másrészt a felsőoktatás intézményi és képzési rendszerének részeként működik. Az 
Nftv. rendelkezik a tanárképzés új szerkezetéről. A tanárképzés rendszeréről, 
szakosodási rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. 
rendelethez kapcsolódóan a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet hirdette ki a tanári 
felkészítés közös követelményeit, és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeit. A köznevelés területén a pedagógusok munkájának elismerése 
érdekében történt lépésekkel, az oktatási ágazatot szabályozó új törvényekkel – a 
pedagógusszakma presztízsének emelése érdekében hozott kormányzati döntésekkel 
összefüggésben – a képzési idő növelése, a szaktárgyi felkészítés arányainak 
egységesítése az osztatlan, legalább ötéves képzés visszaállítását eredményezte. 2013. 
évben hirdettek először a felsőoktatási intézmények osztatlan tanárképzést. 

Egyes állami felsőoktatási intézmények a pedagógusképzéshez kapcsolódóan 
köznevelési feladatot látnak el, ennek keretében köznevelési intézményeket tartanak 
fenn és működtetnek. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
kimondja a nemzeti köznevelés biztosításának állami felelősségét, továbbá azt, hogy 
az intézmények fenntartói állami támogatásra jogosultak. A köznevelési feladatok 
költségvetési támogatásában a normatív finanszírozás helyébe a pedagógusok és 
nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérfinanszírozása lépett, 
amely bérfinanszírozásnak az alapja a pedagógusok 2013. szeptember 1-jén hatályba 
lépő előmeneteli rendszere. Ennek megfelelően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény illetménytábla fizetési osztályai és fokozatai szerint 
besorolt pedagógusokat át kellett sorolni a pedagógusok előmeneteli rendszerébe a 
pályán töltött évek és végzettség szerinti besorolás alapján. A jogszabályok 
hatálybalépését követően a köznevelési intézményben foglalkoztatottakat 2013. 
szeptember 1-ig kellett átsorolni. Az új bértábla szerinti szeptember havi illetmény 
kifizetésre 2013. év októberében került sor. Az állami felsőoktatási intézmények a 
pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó kiadások fedezetére 428,9 millió forint 
többlettámogatásban részesültek a 2013. évben. 
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Az Nftv. alapján megtörtént az intézmények minőség alapú differenciálása és 
céltámogatása. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. 
rendelet alapján a nemzeti felsőoktatási kiválóság rendszere magában foglalja a 
kiemelt felsőoktatási intézményt, a kutatóegyetemet, a kutató kart, az alkalmazott 
tudományok főiskoláját, a hallgatói kiválóság, illetve a tehetséggondozás rendszerét. A 
Kormány elismeri, és védendő értékként kezeli az országos tudományos diákköri 
mozgalom, valamint a szakkollégiumi mozgalom hagyományait. A nemzeti 
felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján 6 egyetem 
„kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítést, ezen túlmenően a kiemelkedő, 
nemzetközi szintű képzést nyújtó és komplex K+F+I tevékenységet végző 6 egyetem, 
valamint 4 egyetemi kar „kutató” minősítést, regionális hatáskörű K+F+I 
tevékenységet végző 2 főiskola pedig „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítést 
kapott.  

A felsőoktatáshoz kapcsolódó intézményfejlesztési európai uniós (TÁMOP, TIOP) 
források felhasználása tekintetében kiugróan jól teljesített az ágazat. Külön 
kiemelendő, hogy a TÁMOP 4. prioritásban kizárólag 100 százalékban támogatott 
projektek kerültek kiírásra a hazai felsőoktatási intézmények részére.  

Az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 
által támogatott pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztések a következőképpen 
alakultak a 2013. évben: 

TÁMOP 4.1 intézkedés (ESZA) a felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át 
tartó tanulással összhangban: 

Az intézkedés célja a felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése, továbbá 
tartalomfejlesztés, szervezeti és képzési kapacitások korszerűsítése. 

Az intézkedésen belül a 2013. évben meghirdetetett pályázatok és kiemelt projekt 
tervezési felhívások száma 4 db, a meghirdetetett pályázatok és kiemelt projekt 
tervezési felhívások keretösszege 12.718,6 millió forint volt. Megjelent a TÁMOP-
4.1.2.E-13/1/KONV Sport a felsőoktatásban pályázat 1.800,0 millió forint 
nagyságrendben, amely 10 konvergencia-régióbeli felsőoktatási intézmény sport és 
egészségnevelési célú fejlesztéseit támogatja. Szintén megjelent a pedagógusképzés 
megújítását szolgáló TÁMOP 4.1.2/B2 Pedagógusképzést segítő szolgáltató és 
kutatóhálózatok továbbfejlesztése című pályázat 5.558,6 millió forint kerettel. E 
pályázat a pedagógiai képző központok és a pedagógiai képzések fejlesztését 
támogatja. 2013. évben indult a TÁMOP 4.1.1.F-13/1 kódjelű konstrukció, amely 
2.360,0 millió forinttal támogatja a felsőoktatás területi, társadalmi és gazdasági 
szerepének fejlesztését Magyarország konvergencia régióiban. A TÁMOP 4.1.1.C-
13/1/KONV kódjelű, Ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki 
felsőoktatási integráció elősegítése az egészségtudomány területén nevű konstrukció 
3.000,0 millió forinttal támogatja a vidéki egyetemi klinikákat. 

A 2013. évben megkötött új szerződések száma 45 db volt, 23.010,5 millió forint 
értékben.  
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Az intézkedés konstrukciói közül a tartalomfejlesztő projektek többsége 2013. évben 
zárult, a Bologna konform tananyagok száma elnevezésű indikátor jelentősen 
túlteljesült, a 2013-ig elért eredmény 2185 db tananyag. Szintén jelentős előrehaladás 
történt 2013. év folyamán a képzők képzése terén, aminek eredményeképpen mind a 
felsőoktatás pedagógia / oktatásmódszertan területén, mind a szervezetirányításban a 
részt vevő oktatók, vezetők képességeinek és ismereteinek javulása és bővülése 
igazolható.  

A TÁMOP 4.2 intézkedés (ESZA) a felsőoktatás K+F+I+O kapacitásainak bővítését, a 
vállalkozásokkal való szerves együttműködés kiépítését szolgálja. 

Az intézkedés célja a felsőoktatás kutatás-fejlesztési kapacitásainak bővítéséhez 
szükséges humán és szervezeti feltételek megteremtése a vállalkozásokkal való 
intézményi együttműködés erősítése érdekében.  

Az intézkedésen belül a 2013. évben megkötött új szerződések száma 41 db volt, 
14.830,3 millió forint értékben. 

Mind az NFÜ által megrendelt, a TÁMOP egészére kiterjedő értékelés, mind a 
TÁMOP éves jelentése alapján a 4.2 intézkedés megvalósítása 2013. év folyamán 
mind pénzügyi, mind szakmai szempontból rendkívül sikeresnek mondható, 
kiemelendő fejlesztési terület. A fejlesztések révén mind a publikációs teljesítmény – 
nemzetközileg is mérhető – növelése, mind a szabadalmak terén az indikátor 
célértékek jelentősen túl lettek teljesítve.  

A TÁMOP 4. (4.1 és 4.2 intézkedés együttesen) kifizetések és elszámolások alakulása 
2013. év folyamán összesítve:  

millió forintban, egy tizedessel 

Közkiadás alapú 
előleg kifizetés 

Közkiadás alapú 
számla kifizetés 

Közkiadás alapú 
előleg elszámolás 

2013. év 10.272,7 32.470,3 5.407,3 

A megvalósítás szakaszában lévő konstrukciók vonatkozásában a forrásfelhasználás 
gyorsítása és az N+3-as célok elérése érdekében 2013. évben folytatódott a 2012. 
évben elindított konzultációs sorozat a magas támogatási összeggel rendelkező 
felsőoktatási intézményekben. 2013 végére ezen beavatkozások eredményeképpen a 
TÁMOP 4. felsőoktatási prioritására jutó közép-magyarországi források N+3-as 
kifizetési céljai közkiadás alapon 159%-ban, míg a konvergencia régióra vonatkozó 
célok 99%-ban teljesültek.  

A TIOP 1.3 (ERFA) intézkedés célja a felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése. A TIOP 
1.3.1 - A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges 
infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása pályázatos konstrukciót és a 
TIOP 1.3.2 - Információmenedzsment a felsőoktatásban kiemelt konstrukciót magában 
foglaló intézkedésen belül a 2013. évben meghirdetetett pályázatok és kiemelt projekt 
tervezési felhívások száma 1 db, meghirdetetett keretösszege 1.588,0 millió forint volt, 
erre 1 db szerződéskötés történt a fenti összegben. 

A 2007. évben és 2010. évben indult beruházások megvalósítása időarányos, 2013. 
évben összesen 14464 négyzetméternyi „felsőoktatási aktivitásra, kutatásra alkalmas, 
korszerű komplex tér” átadására került sor.  
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A támogatási forrást elnyerő intézmények kutatás-fejlesztési, oktatási és innovációs 
infrastruktúra kapacitásai jelentős mértékben nőttek. Belső és országos szintű 
irányítási, menedzsment rendszereik korszerűsödtek, hatékonyabbá, 
költséghatékonyabbá váltak. Összességében a TIOP 1.3.1 konstrukció projektjei révén 
a magyarországi felsőoktatásban folyamatosan fejlődik az intézmények eszközparkja 
és az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala. 

A TIOP 1.3.1 és 1.3.2 konstrukciók kifizetéseinek és elszámolásainak alakulása 2013. 
év folyamán összesítve:  

millió forintban, egy tizedessel 

Támogatás alapú 
előleg kifizetés 

Közkiadás alapú 
számla kifizetés 

Közkiadás alapú 
előleg elszámolás 

2013. év 673,1 9.215,3 609,2 

  

2013. június 30-ával a Fog- és Szájbetegségek Országos Intézete jogutód nélküli 
megszüntetésére került sor, tekintettel arra, hogy az Intézet közfeladatait a 
Semmelweis Egyetem is ellátta. 

A Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Karának Kari Tanácsa 2013. február 19-én, 
Co/8/2013. számú határozatával a Kar Miskolci Egyetemből történő kiválását és az 
Eszterházy Károly Főiskolához való csatlakozását határozta el. A csatlakozást a 
Főiskola szenátusi határozatával elfogadta, az átadó felsőoktatási intézmény 2013. 
április 25-én tartott szenátusi ülésén a Kar csatlakozási szándékát támogatta. Az Nftv. 
21/A. § és 21. § (2) bekezdése szerint a Kar 2013. július 1-jén az átadó felsőoktatási 
intézményből történő kiválással és az átvevő felsőoktatási intézmény szervezetébe 
történő beolvadással alakult át.  

A Szent István Egyetem Szenátusa jóváhagyta az Alkalmazott Bölcsészeti és 
Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, 
Bölcsőde kiválását. A gyakorló köznevelési intézmény fenntartói jogait 2013. 
szeptember 1-jétől a katolikus egyház fenntartásában lévő Gál Ferenc Főiskola vette 
át. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartói jogváltással átvette a Budapesti Corvinus 
Egyetem fenntartásában működő Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskolát és 
Szakiskolát az 1719/2013. (X. 9.) Korm. határozat alapján.  
A Kormány az oktatási ágazatokat meghatározó törvényhozás kapcsán döntött a 
felsőoktatási szakképzés, a rövid ciklusú képzés felsőoktatási rendszerbe illesztéséről.  
A szakmai egyeztetést követően – a törvényi felhatalmazás alapján – a felsőoktatási 
szakképzés szerkezetét a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez 
kapcsolódó szakmai gyakorlat kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
szabályozza, a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneteli követelményeit a 
39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet határozza meg. 
 
Az európai uniós fejlesztési forrásokból megvalósított fejlesztési projektek támogatják 
a magyar képesítési keretrendszer Európai Képesítési Keretrendszerhez illesztésének 
szakmai megalapozását, emellett a felsőoktatási képzés minőségének, a 
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képzőintézmények képzési tevékenységének fejlesztését célozzák (1791/2013. (XI. 7.) 
Korm. határozat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó 
feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és 
bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1229/2012. 
(VII. 6.) Korm. határozat módosításáról). 

 
Jogszabály alkotási feladatok 
 
A) Törvények: 
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény 
negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi LXX. törvény 
 
A törvénymódosítás eredményeként a hallgatói költségviselési forma megváltozott. A 
felsőoktatási képzésben részt vevő lehet magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott 
hallgató, valamint önköltséges hallgató. A törvénymódosítás ösztöndíjszerződés-kötés 
helyett a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételeit 
határozta meg. 
 
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. 
évi CXXIX. törvény 
 
A Magyar Tudományos Akadémia felhatalmazást kapott a tudományos fokozat 
honosítására, amennyiben tudományos kutatói munkakörben külföldi tudományos 
fokozattal rendelkező személyt közalkalmazottként kíván foglalkoztatni a Magyar 
Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó, az adott szakterületen kutatást 
közfeladatként végző költségvetési szervnél. 
 
Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus 
Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének 
finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. 
június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás 
kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény 
 
A Megállapodás alapján a Katolikus Egyház által fenntartott felsőoktatási intézmények 
az állami felsőoktatási intézményekkel azonos elv és mérték szerint részesülnek a 
felsőoktatás éves költségvetésről szóló törvényben megállapított pénzügyi 
támogatásából, továbbá rögzíti a Megállapodás az Egyház intézményeibe nem hitéleti 
állami ösztöndíjas képzésre felvehető hallgatók számát (kapacitás), illetve képzési, 
tudományos, fejlesztési és speciális támogatása mértékét. 
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B) Kormányrendeletek: 
 
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
A Kormány a 2013. január 1-jével hatályba lépett rendelettel szabályozta a felvételi 
eljárás Nftv.-ben szabályozott feltételeit, a felvételhez szükséges érettségi vizsga 
teljesítésével kapcsolatos követelményeket, az érettségi vizsgatárgyakat, a nyelvi 
követelményeket, a jelentkezők eredményeinek megfeleltetését, a jelentkezések 
elbírálási rendjét, a többletteljesítmények, beszámítását, a felvételi eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjainak mértékét, befizetésének módját és visszatérítésének feltételeit. 
A felvett jelentkezők kiválasztása – az egyes képzésekre beérkezett jelentkezések 
rangsorolása alapján – a képzésekre felvehető, intézményi szakokra lebontott 
kapacitás-létszámok, valamint a jelentkezéshez előírt minimális felvételi 
követelmények (pontszám) figyelembevételével történik. 
A Korm. rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2013. évi általános felsőoktatási 
felvételi eljárásban kellett alkalmazni. 
 
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 
 
A Kormány a rendelettel szabályozta a kiemelt felsőoktatási intézmény, a 
kutatóegyetem, kutató kar, az alkalmazott tudományok főiskolája minősítés feltételeit, 
rendjét, a minősítésre tekintettel megállapított támogatás felhasználási feltételeit, a 
tehetséggondozás rendjét. 
 
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 
 
A köznevelési rendszer minőségi pedagógus-utánpótlásának biztosítása érdekében a 
Kormány e rendelettel megalapította a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat. 
 
 
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet 
 
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja 
a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai 
sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt 
eséllyel rendelkeznek arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai érmet 
szereznek. 
 
A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 
 
A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram a Kormány által alapított ösztöndíj, 
amelynek célja a kormányközi oktatási megállapodások, illetve a külföldi oktatásért 
felelős minisztériummal kötött megállapodások végrehajtása a külföldi hallgatók 
magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása 
révén. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma koordinálásával, a 
Stipendium Hungaricum Programban részt vevő magyar felsőoktatási intézményeken, 
illetve a Balassi Intézeten keresztül valósul meg. 
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C) Miniszteri rendeletek: 
 
A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 
kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 
 
A miniszteri rendelet az új rendszerű, leginkább a közismereti tanárszakok 
tekintetében érvényesülő osztatlan tanárképzésben, 45 szakpárban indítható 
közismereti tanárszak képzési és kimeneti követelményeit tartalmazza, amelyből 11 
szakon általános iskolai és középiskolai tanárszak is létesül. 20 az idegen nyelvi vagy 
nemzetiségi tanárszakok száma. 
A szakmai, művészeti tanárképzésben a szakmai tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményei szakmai területenként kerültek meghatározásra. 
 
A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével 
kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok 
mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 
 
A rendelet szabályozza a felsőoktatási tárgyú eljárásokban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokat, valamint az államilag elismert 
nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokat. 
 
D) Módosító jogszabályok: 
 
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet 
 
A Korm. rendelet módosításával a felsőoktatásba való bejutásban növekedtek a 
minimális bemeneti követelmények. Emelkedett a jogszabályi minimum pont (2013. 
évben a felsőoktatási szakképzésben 200, alapképzésben és osztatlan képzésben 240, 
mesterképzésben 50 pont; 2014. évben a felsőoktatási szakképzésben 220, 
alapképzésben és osztatlan képzésben 260, mesterképzésben a maximális pontszám 50 
százaléka). 
Módosult a többszintű érettségi vizsgarendszerben tett közismereti érettségi 
vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában hatályos közismereti érettségi 
vizsgatárgyakkal való megfeleltetésével kapcsolatos eljárásrend, bővült az adható 
többletpontok köre. 
A 2013. évben az osztatlan tanárképzés elindulásával a kiválasztás elemévé vált az 
alkalmassági vizsga. A képzés első ciklusában az orvos-, fogorvos-, gyógyszerész- és 
állatorvosképzés mellett a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány képzési 
területeken is emelt szintű érettségi követelmény teljesítése a felvételre jelentkezés 
feltétele. 
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A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos 
Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az 
akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 
4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2013. (III. 13.) Korm. 
rendelet 
 
A Kormány e rendeletben állapítja meg a hazai akadémikust megillető tiszteletdíj, a 
hozzátartozói ellátások, továbbá az Akadémia doktora tiszteletdíja megállapításának 
feltételeit, mértékét, folyósításának és felfüggesztésének szabályait. A módosító 
rendelet a költségvetési irányítással összefüggő jogosítványokat harmonizálja a 
hatályos akadémiai törvénnyel, illetve a tiszteletdíjak folyósításával kapcsolatban 
tartalmaz további rendelkezéseket. 
 
 
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 239/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 
 
A 2014. évtől hatályos módosítás a hallgatói, oktatói és kutatói pályázatok esetében 
arról rendelkezik, hogy a Közép-Magyarország régió vonatkozásában a pénzügyi 
fedezetet a minisztérium költségvetésében szereplő előirányzaton kell megtervezni. 
 
A felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 
 
Módosult a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához 
szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a 
törvénnyel való koherencia megteremtése érdekében, illetve módosultak a magyar 
állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a magyar 
állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos eljárásaira 
vonatkozó szabályai. Ezáltal biztosítottá váltak az eljárásaihoz szükséges technikai 
feltételek, meghatározásra került a magyar állami ösztöndíj nyilatkozat tartalma, 
valamint meghatározásra kerültek a magyar állami ösztöndíj nyilatkozattal kapcsolatos 
adminisztrációs kötelezettségek, eljárásrendi szabályok. 
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szakjegyzéke kiegészült az új mesterképzési 
szakokkal.   
A MAB által ellátott feladatok pontosítása vált szükségessé a felsőoktatási 
minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. 
rendelet módosításával, különös tekintettel a MAB nemzetközi (ENQA) 
akkreditációjára.  
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar 
Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve 
más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 
84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 477/2013 (XII. 17.) Korm. 
rendelet 
 
A módosítással a rendelet a kapcsolódó törvénymódosítással összhangban a 
tudományos kutatói körben lehetőséget ad a Magyar Tudományos Akadémiának arra, 
hogy a külföldi kutatók tudományos fokozatát az adott foglalkoztatási jogviszonyban, 
az adott munkakörhöz elfogadja. 
 
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 
 
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításában, tekintettel arra, hogy a Ket. eddigi háttérjogszabályi feladata 
megszűnt, szükségessé vált a felsőoktatási felvételi eljárás ezáltal hiányossá váló 
rendjének kialakítása. 
A rendelet részletesen szabályozza a központi felsőoktatási felvételi besorolási 
döntéshez kapcsolódó eljárást. A jelentkezési kérelemhez kapcsolódó eljárásban 
központi nyilvántartást hoz létre az Oktatási Hivatal. A kérelemben megjelölt 
képzések és jelentkezési helyek sorrendje alapján és a felvételhez szükséges 
követelmények teljesülése szerint a központi felsőoktatási felvételi eljárásban 
országosan egységes rangsorolás alapján nyer felvételt a jelentkező. A módosuló 
eljárásban megszűnik a papíralapú értesítés a jelentkezési kérelem regisztrációjáról és 
a besorolási döntésről. A rendelet részletesen szabályozza az elektronikus eljárás 
lépéseit, amely során a jelentkező a jelentkezései alapján történő besorolásáról az e 
célra biztosított informatikai rendszeren keresztül tájékozódhat. 
A felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyakról szóló melléklet 
kiegészült a 2015. évtől választható portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn 
nyelvekkel, a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyakkal, a faipari 
alapismeretekkel. 
 
A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 
kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról 
szóló 79/ 2013. (XII. 19.) EMMI rendelet 
 
Az EMMI rendelet kiegészült a hitéleti tanárszakok képzési és kimeneti 
követelményeivel kapcsolatos rendelkezésekkel. 
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A felsőoktatási szakmai ágazathoz tartozó intézmények 2013. évi 
tevékenységének bemutatása 

 

5. cím Egyetemek, Főiskolák 
 
A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 
 
Egyetemek: 
 
Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329749 
Honlap: www.uni-corvinus.hu 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308791 
Honlap: www.bme.hu 

Debreceni Egyetem (DE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329750 
Honlap: www.unideb.hu 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308746 
Honlap: www.elte.hu 

Kaposvári Egyetem (KE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329772 
Honlap: www.ke.hu 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
(LFZE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308955 
Honlap: www.lfze.hu 

Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308944 
Honlap: www.mke.hu 

Miskolci Egyetem (ME) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308801 
Honlap: www.uni-miskolc.hu 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308977 
Honlap: www.mome.hu 

Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) 
Törzskönyvi azonosító száma: 760346 
Honlap: www.nyme.hu 

Óbudai Egyetem (ÓE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 773065 

Főiskolák: 
 
Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329826 
Honlap: www.bgf.hu 

Dunaújvárosi Főiskola (DF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 320988 
Honlap: www.duf.hu 

Eötvös József Főiskola (EJF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308988 
Honlap: www.ejf.hu 

Eszterházy Károly Főiskola (EKF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308823 
Honlap: www.ektf.hu 

Károly Róbert Főiskola (KRF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 597649 
Honlap: www.karolyrobert.hu 

Kecskeméti Főiskola (KF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329848 
Honlap: www.kefo.hu 

Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308735 
Honlap: www.mtf.hu 

Nyíregyházi Főiskola (NYF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329859 
Honlap: www.nyf.hu 

Szolnoki Főiskola (SZF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 325059 
Honlap: www.szolf.hu 
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Honlap: www.uni-obuda.hu 

Pannon Egyetem (PE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308812 
Honlap: www.uni-pannon.hu 

Pécsi Tudományegyetem (PTE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329794 
Honlap: www.pte.hu 

Semmelweis Egyetem (SE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329804 
Honlap: http://semmelweis-egyetem.hu 
Széchenyi István Egyetem (SZE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308900 
Honlap: www.sze.hu 

Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329815 
Honlap: www.u-szeged.hu 

Szent István Egyetem (SZIE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329761 
Honlap: www.szie.hu 

Színház-és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308966 
Honlapjának címe: www.szfe.hu 
 

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 477 384,9 406 861,4 407 290,3 546 154,6 484 929,1 101,6% 88,8% 

ebből: személyi juttatás 165 926,9 168 147,6 168 485,3 187 418,3 170 514,9 102,8% 91,0% 

Bevétel 295 315,0 283 311,5 283 311,5 335 327,8 323 414,9 109,5% 96,4% 

Támogatás 169 967,6 123 549,9 123 978,8 168 831,1 168 831,1 99,3% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 53 728,7 0,0 0,0 41 995,7 41 740,4 77,7% 99,4% 

Létszám (fő)  46 271 51 717   51 822 44 485 96,1% 85,8% 
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                                                                                                               millió forintban egy tizedessel              fő 

 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti 
előirányzat (eredeti) 406 861,4 283 311,5 123 549,9 168 147,6 51 717 

Módosítások jogcímenként           
Országgyűlés hatáskörben 428,9 0,0 428,9 337,7 0,0 
2013. évi CXLIV. törvény pedagógus 
életpálya modell 428,9 0,0 428,9 337,7   
Kormány hatáskörben 8 010,3 0,0 8 010,3 3 596,2 -34,0 
1057/2013. (II. 13.) Korm. határozat a 
MaSat-2 műhold előkészítésének 
támogatása - NFM 6,4 0,0 6,4 0,0   

1118/2013. (III. 8.) Korm. határozat 
FAO ösztöndíj II. félév - VM 82,2 0,0 82,2 0,0   
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
bérkompenzáció 3 779,7 0,0 3 779,7 2 973,9   

1223/2013. (IV. 23.) Korm. határozat a 
"Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
elhelyezése a Ludovika Campusban"  80,0 0,0 80,0 0,0   
1274/2013. (V. 17.) Korm. határozat  
Magyar-Kínai Ifjúsági Csereprogram 
lebonyolításához 60,0 0,0 60,0 0,0   
1281/2013. (V. 24.) Korm. határozat a 
SZIE által a kistérségi mintaprogram 
mezőgazdasági programeleme 
megvalósításához a hallgatók 
ösztöndíjának biztosítása - BM 4,3 0,0 4,3 4,3   

1291/2013. (V. 28.) Korm. határozat 
az Országos Vadgazdálkodási Adattár 
2013. évi működési költségeire - VM 25,4 0,0 25,4 0,0   
1436/2013. (VII.11.) Korm. határozat 
a felsőoktatási intézmények 
finanszírozási problémáinak kezelésére 
szolgáló többlettámogatás 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0   
1484/2013. (VII. 26.) Korm. határozat 
a közép-európai térségre irányuló 
oktatási és kutatási tevékenységek 
támogatása - KIM 4,0 0,0 4,0 1,8   
1516/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat 
a Marton Éva Nemzetközi 
Énekverseny előkészítéséhez 30,2 0,0 30,2 0,0   
1593/2013. (VIII.29.) Korm. határozat 
vadászható állatfajok monitoring 
programjainak beindítása - VM 10,0 0,0 10,0 5,0   

8969/19/2013 NGM levél 
Prémiumévek 
program I. negyedév 20,8 0,0 20,8 16,4   

16672/18/2013 NGM 
levél Prémiumévek 
program II. 
negyedév 19,6 0,0 19,6 15,4   

22872/15/2013 NGM 
levél Prémiumévek 
program III. 
negyedév 20,4 0,0 20,4 16,0   
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27462/16/2013 NGM 
levél Prémiumévek 
program IV. 
negyedév 16,4 0,0 16,4 12,8   

1719/2013. (X. 9.) Korm. határozat a 
Soós István Borászati és Üzleti 
Szakközépiskola és Szakiskola átadása 
- VM -18,0 0,0 -18,0 -14,2  -34,0 

17231/4/2013 NGM levél 
felsőoktatási 
intézmények 
létszámcsökkentés 
miatti 
többletkiadások 
fedezete 1 109,9 0,0 1 109,9 873,8   

1859/2013. (XI. 19.) Korm. határozat  
MaSat-2 műhold fejlesztési fázis első 
ütemének támogatása - NFM 6,4 0,0 6,4 4,1   
1949/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
az Egyesült Nemzetek Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 
ösztöndíjas programjának 2013/2014. 
tanév I. félévi megvalósítására 67,6 0,0 67,6 0,0   
1950/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
a Szigetköz ökológiai monitoringját 
végző intézmények támogatása - VM 2,8 0,0 2,8 0,8   

1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjak  60,2 0,0 60,2 0,0   
1992/2013. (XII.29.) Korm. határozat 
az Országos Területrendezési Terv 
felülvizsgálatával kapcsolatos 
fejlesztés finanszírozása - VM 25,7 0,0 25,7 3,5   
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
Bérkompenzáció elszámolása -403,7 0,0 -403,7 -317,4   
Irányítószervi hatáskörben 45 904,2 9 062,2 36 842,0 7 331,9 139,0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás 
megállapodás alapján 12 603,6 0,0 12 603,6 893,6 0,0 
 - Magyar Tudományos Akadémia 3 688,6 0,0 3 688,6 893,6   
 - Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 8 915,0 0,0 8 915,0 0,0   
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 22 683,3 0,0 22 683,3 4 354,2 -23,0 
     - Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás 22 705,1 0,0 22 705,1 4 367,7   
     - Fejezeti kezelésű előirányzat 
részére átcsoportosítás -21,8 0,0 -21,8 -13,5  -23,0 
Egyéb irányítószervi hatáskörű 
előirányzat-módosítás 10 617,2 9 062,2 1 555,1 2 084,1 162,0 
     - intézmények közötti 
átcsoportosítás 1 555,1 0,0 1 555,1 900,6 162,0 

     - többletbevétel engedélyezése 9 062,2 9 062,2 0,0 1 183,5   
Intézményi hatáskörben 84 949,8 84 949,8 0,0 8 004,9 
   2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 41 995,7 41 995,7 0,0 10 644,1   
   Többletbevétel 42 954,1 42 954,1 0,0 6 266,2   
   Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -8 905,4   
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Előirányzat-módosítás összesen: 139 293,2 94 012,0 45 281,2 19 270,7 105 
2013. évi módosított előirányzat 546 154,6 377 323,5 168 831,1 187 418,3 51 822,0 
 
A tárca felsőoktatási ágazatának fenntartói irányítása alá 2013. évben 27 állami 
felsőoktatási intézmény tartozott, amelyből 18 egyetem, 9 főiskola. 
 
Év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett változások 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 
megalapozta a felsőoktatás strukturális átalakítását.  
 
A felsőoktatás 2013. évi működésének finanszírozása, a hallgatókkal, 
gazdálkodással összefüggő rendelkezések részben törvényi, részben 
kormányrendeleti szinten kerültek meghatározásra. 
 

A 2013. évi felvételi eljárással kapcsolatban kormányzati döntés született a felvételi 
keretszám-rendszer megszüntetéséről, amelynek megfelelően az Nftv. is módosításra 
került. A felvett jelentkezők kiválasztása – az egyes képzésekre beérkezett 
jelentkezések rangsorolása alapján – a képzésekre felvehető intézményi szakokra 
lebontott kapacitás-létszámok, valamint a jelentkezéshez előírt minimális felvételi 
követelmények (pontszám) figyelembevételével történt. A 2013. évi felvételi 
eljárásokban 58.844 fő felvételére került sor, amelyből a keresztféléves eljárásban 
felvettek száma 3.785 fő, az általános felvételi eljárásban felvettek száma 53.759 fő, 
doktori képzésben felvettek száma 1.300 fő.  
 
A felsőoktatásban tanuló aktív hallgatók száma 320.124 fő, amelyből államilag 
támogatott, állami (rész)ösztöndíjasok száma 181.644 fő, költségtérítéses 
(önköltséges) hallgatók száma 138.480 fő.  
 
Az állam a részösztöndíjat elnyert és az önköltséges képzésben részt vevő hallgatók 
számára a diákhitel rendszerének bővítésével új típusú, kötött (tanulmányi költségeket 
fedező), kedvező kamatozású Diákhitel 2 felvételét biztosította 2012 szeptemberétől, 
amely minden új belépő hallgató számára biztosítja a felsőoktatáshoz való hozzáférés 
forrását. A jogosultak mintegy 15%-a, több mint 5000 fő hallgató élt a kedvezményes 
diákhitel igénybevételének lehetőségével.  
 
A felsőoktatási intézmények értékrendjének alapelve a színvonalas oktatási, kutatási 
tevékenység folytatása mellett, a hallgatók kulturális műveltségének fejlesztése, 
bővítése. Stratégiai cél az intézményeknél végzett hallgatók magas szintű szakmai 
felkészítése, a megfelelő kulturális műveltség átadása, amellyel jelentős mértékben 
hozzá tudnak járulni hazánk gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Kiemelt 
feladatuknak tartják a gyakorlatorientált oktatás megvalósítását, elősegítve ezzel a 
hallgatók gyors munkaerő-piaci elhelyezkedését. 

A felsőfokú szakképzésben a felsőoktatás országos és nemzetközi beiskolázással 
képez szakembereket a munkaerőpiacra. A rövid ciklusú felsőoktatási szakképzés a 
felsőoktatás képzési feladatrendszerébe illeszkedik. E képzésben részt vevő hallgatók 

3090



 
 

többsége továbbtanul abban a felsőoktatási intézményben, ahol felsőfokú képesítését 
megszerezte. 

A felsőoktatási intézmények az Európai Unió országaiban folyó képzések tartalmával 
és módszereivel összhangban arra törekednek, hogy a felsőfokú szakemberképzésben 
betöltött szerepüket megőrizve, folyamatosan emeljék az oktatás színvonalát és 
széleskörű szellemi kapacitással hozzájáruljanak a magyar, illetve a közép-kelet-
európai gazdasági térség fejlesztéséhez. 

Kutatási és szakértői tevékenységüket az oktatás szempontjaival összhangban alakítják 
ki, hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével és a tananyag 
korszerűsítésével. A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és 
fejlesztésével hozzájárulnak a hallgatók értelmiségi létre történő felkészítéséhez. 
 
A Miskolci Egyetem részeként működő sárospataki Comenius Kar 2013. július 1-
jével - a felsőoktatási intézmények közötti megállapodás alapján - az Eszterházy 
Károly Főiskola szervezetébe beolvadt, így a főiskola új karral bővült.  

A Szent István Egyetem Szenátusa jóváhagyta az Alkalmazott Bölcsészeti és 
Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda, 
Bölcsőde kiválását. A gyakorló köznevelési intézmény fenntartói jogait 2013. 
szeptember 1-jétől a katolikus egyház fenntartásában lévő Gál Ferenc Főiskola vette 
át. 

A Vidékfejlesztési Minisztérium, fenntartói jogváltással 2013. szeptember 1-jével 
átvette a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartásában működő Soós István 
Borászati és Üzleti Szakközépiskolát és Szakiskolát az 1719/2013. (X. 9.) Korm. 
határozat alapján.  
 
A tárca döntött a Központi Stomatológiai Intézet beolvadással történő 
megszüntetéséről azzal, hogy 2013. április 1-jétől általános jogutódjaként a 
Semmelweis Egyetemet jelölte meg. A beolvadó Központi Stomatológiai Intézet a 
Fogorvostudományi Kar szervezeti egységeként, Fogászati és Szájsebészeti Oktató 
Intézet néven épült be az Egyetem szervezeti rendjébe. Továbbá a Fog- és 
Szájbetegségek Országos Intézetének jogutód nélküli megszüntetésére került sor, 
tekintettel arra, hogy az Intézet közfeladatait a Semmelweis Egyetem is ellátta. 
 
A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni 
Intézetében 2012. év szeptemberében nem indult újabb évfolyam, így az Intézet 2013. 
július 1-jén megszűnt. 
 

Magyarország Kormánya a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) 
Korm. rendelet alapján 2013. évben a Szegedi Tudományegyetemet, a Debreceni 
Egyetemet, az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, valamint a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemet „Kiemelt felsőoktatási intézménynek” minősítette. Az emberi 
erőforrások minisztere a négy „kiemelt felsőoktatási intézmény” minősítésű egyetemet 
2013. évben összesen 4.584,3 millió forint kiválósági támogatásban részesítette. 
„Kutatóegyetem” minősítést kapott, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
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Egyetem, a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi 
Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. A hat 
kutatóegyetem, összesen 4.200,0 millió forint kiválósági támogatásban részesült. 
„Kutató kar” minősítést nyert el a Pannon Egyetem Mérnöki Kara, valamint a Szent 
István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara és a Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kara. A három kutató kar 2013. évi kiválósági támogatásának 
együttes összege 315,3 millió forint. Az „Alkalmazott tudományok főiskolája” 
minősítést kiérdemelt Budapesti Gazdasági Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola 
együttesen 300,0 millió forint kiválósági támogatásban részesült  

A központi költségvetés 2013. évben összesen 9.399,6 millió forinttal támogatta az 
állami fenntartású felsőoktatási intézményi kiválóságot. 
 

Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a Klebelsberg Képzési 
Ösztöndíj, amely lehetővé tette a köznevelési intézményt fenntartó felsőoktatási 
intézmények számára, hogy megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlást biztosítsanak a köznevelés számára.   

 

A Stipendium Hungaricum program keretében aláírt kétoldalú oktatási ösztöndíj-
megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 2013. év őszén megérkeztek 
Magyarországra a külföldi hallgatók első csoportjai, és megkezdték tanulmányaikat a 
magyar felsőoktatási intézményekben, illetve magyar nyelvi előkészítő kurzuson a 
Balassi Intézetben. A hallgatók a megállapodásokban foglaltaknak megfelelően 
mentesülnek a tandíjfizetés alól, valamint állami ösztöndíj és további juttatások illetik 
meg őket. A program keretében 8 állami felsőoktatási intézmény 60,2 millió forint 
támogatásban részesült. 

 
Az Nftv. 2013. január 1-jétől hatályba lépett 114/C. §-a alapján  a  finanszírozási szint 
- a rendelkezésre álló költségvetési forrásra tekintettel - legfeljebb húsz százalékkal 
csökkenhet. A 2013. év végi képzési támogatás elszámolásának alapja a 
felsőoktatási intézmények által, a Felsőoktatási Információs Rendszerbe (FIR) 
rögzített hallgatói létszám volt képzésenként és szakonként. A jogosultság 
finanszírozott mértéke a „kifutó” (2012. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyt 
létesített államilag támogatott hallgató) képzésben részt vevő hallgatók esetében 85 %-
os, míg a 2012. szeptember 1-jén, vagy ezt követően jogviszonyt létesített állami 
(rész)ösztöndíjas hallgatók esetében 100 %-os mértékben került megállapításra. A 
felsőoktatási intézmények a tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú, 
köznevelési, PPP kiegészítő, valamint a speciális feladatokra biztosított 2013. évi 
támogatással a 2013. évi felhasználás alapján számoltak el.  
 
Hallgatói juttatással kapcsolatos támogatások 
 
A beszámolási évben az egyetemek, főiskolák részére hallgatói juttatás  címen 
29.206,5 millió forint költségvetési támogatás került felosztásra, amelyet a Kormány, a 
felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez a rendkívüli 
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kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1436/2013. (VII. 11.) Korm. határozat alapján 3.000,0 millió forinttal 
kiegészített.  

Az állami felsőoktatási intézményekben 2013. évben átlagosan 132,5 ezer fő államilag 
támogatott, ösztöndíjas, részösztöndíjas teljes idejű képzésben részt vett nappali 
tagozatos hallgató tanult. Ez 6,0 ezer fővel kevesebb, mint az előző gazdasági évben. 
Részükre hallgatók pénzbeli juttatása (ösztöndíj) címen15.768,7 millió forint normatív 
(119.000 forint/fő/év) támogatás került kifizetésre. 

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíj jogcímen – az önkormányzati támogatáson – felül a 
szociálisan rászoruló hallgatók részére költségvetési forrásból 928,5 millió forint 
került kifizetésre, amely 35,0 ezer fő ösztöndíjas tanulási lehetőségeit jelentős 
mértékben segítette. 

Az államilag támogatott – természettudományi és társadalomtudományi képzésben 
részt vevő – nappali tagozatos doktoranduszok átlagos létszáma 3,4 ezer fő volt. E 
hallgatói kör doktori ösztöndíjára (1.116.000 forint/fő/év) 4.138,2 millió forint 
támogatást biztosított a tárca a költségvetési törvény alapján. 

A kimagasló teljesítményt nyújtó köztársasági ösztöndíjas 1,1–1,3 ezer fő (a 
2012/2013. tanév második félévében 1131 fő jogosult, a 2013/2014. tanév első 
félvében 1280 fő jogosult) hallgató részére 367,1 millió forint került felhasználásra 
340.000 forint/fő/év normatíva figyelembevételével. 

Kollégiumi elhelyezésben átlagosan 35,3 ezer fő részesült, és így az érintett 
intézmények 4.112,9 millió forint normatív támogatásra váltak jogosulttá. A normatíva 
mértéke 116.500 forint/fő/év. A kollégiumi elhelyezési lehetőségek kismértékben 
csökkentek a meglévő kollégiumok rekonstrukciója miatti átmeneti férőhely kiesések 
következtében.  

Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók közül 2013. évben átlagosan 71,3 
ezer hallgató után volt biztosítható a lakhatási támogatás. A 60.000 forint/fő/év 
normatíva figyelembevételével az intézmények közel 4.276,9 millió forint 
igénybevételére váltak jogosulttá. 

A hallgatók tankönyv, jegyzet, sport-kulturális támogatása jogcímen – az érintett 
kör figyelembevételével (11.900 forint/fő/év normatívával számolva) – 1.617,3 millió 
forinttal támogatta a tárca a tanulásban részt vevők lehetőségét. Az oktatás 
zavartalanságához szükséges tananyagellátás a beszámolási időszakban is biztosított 
volt.  

Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján adományozott miniszteri ösztöndíjak 
támogatására 218,3 millió forint került felhasználásra az érintett felsőoktatási 
intézményekben. 

A Tudományos Diákköri tevékenység koordinálása és irányítása nagyon fontos 
feladat, ezáltal az indítandó mester szakok számára motivált és kiemelkedő tudású 
hallgatókat nyerhetnek az intézmények. A háromszintű, piramisszerűen egymásra 
épülő felsőfokú képzésben a diákköri munkára épülő tehetséggondozásnak 
megkülönböztetett jelentősége van. Az egyetemek és főiskolák kiemelten kezelik az 
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Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK) a hallgatók részvételét, 
amelyek lehetőséget nyújtanak a kiemelkedő képességű hallgatók első tudományos és 
művészeti munkájának, eredményeinek bemutatására.  
 
Hallgatói mobilitás  
 
A felsőoktatási intézmények kiemelt feladatként kezelik a közös programok indítását 
külföldi partneregyetemekkel, hogy biztosítsák hallgatóik számára az intézmények 
közötti átjárhatóságot Európán belül és kívül. A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások 
mennyisége és minősége folyamatosan javult, e mellett számos kedvező lehetőség állt 
rendelkezésre a hallgatók, oktatók, valamint az adminisztratív személyzet számára is. 
Az egyetemi és főiskolai karok hallgatói több éves kétoldalú együttműködési 
megállapodások keretében utaznak külföldre, hogy hosszabb-rövidebb időt eltöltve 
részképzés keretében gyarapítsák tudásukat. Mindezek keretében kiemelt célként 
jelenik meg az idegen nyelvű képzési kínálat további bővítése, a nemzetközi hallgatók 
számának növelése, a ki- és beutazó hallgatók számának további növelése, valamint a 
nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási projektek bővítése, oktatók 
konferencián való részvétele.  
Az Európai Unió első számú mobilitási programja az európai hallgatói és oktatói 
mobilizáció fokozása érdekében született, alapja az Európai Bizottságnál 
megpályázható, 7 évre szóló ún. Erasmus University Charter. 

Jelentős előrelépés történt hazánkban a nemzetközi mobilitások tekintetében a 
Campus Hungary (CH) program beindulásával, amely kizárólag a magyar 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók külföldi tanulmányait támogatja TÁMOP 
projektekből a Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány lebonyolításában. 

 A beszámolási évben a felsőoktatási intézményekből közel 7.000 hallgató 86 
országban végzett tanulmányokat, amelyeket az európai hallgatói és oktatói mobilitás 
növelésének, az átláthatóságnak, valamint a külföldön végzett tanulmányok és 
megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének, beszámításának szándéka 
vezérli. A külföldi részképzésen, szakmai gyakorlaton és tanulmányúton részt vevő 
hallgatók a több hónapos külföldi tartózkodás ideje alatt komoly nyelvtudásra, 
önállóságra és magabiztos fellépésre tesznek szert, amely a munkahelyszerzés során 
komoly előnyt jelenthet számukra.  

Az öt művészeti felsőoktatási intézményen (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Színház- és 
Filmművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Főiskola) kívül a szegedi, debreceni, 
pécsi, miskolci, kaposvári egyetemen, valamint a győri Széchenyi István Egyetemen is 
folyik művészeti (döntően zeneművészeti) képzés. 
A művészeti képzés iránt nagy volt az érdeklődés 2013. évben is, 6-8-szoros 
túljelentkezés volt tapasztalható. Regionális Tehetségkutató Programok keretében 
nyújtott művészeti alapozó képzés köré az egyetemi szakok hétvégi előkészítőt 
szerveztek, így a jelentkezők megismerkedhettek az egyes művész szakokon folyó 
munkával és azok szakmai elvárásaival is.  A hallgatók döntő többsége államilag  
finanszírozott ösztöndíjas hallgatóként folytatja tanulmányait, amely az előző évhez 
képest növekedett, csökkenés az  önköltséges hallgatóknál érzékelhető. A zene és 
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táncművészeti szakokon évről-évre több a külföldi hallgató. Az egyetemek vállalják az 
elitképzés misszióját, BA és MA képzés mellett a tematikus művészeti DLA 
programokkal, valamint szakirányú továbbképzésekkel. 2013. évben a legjelentősebb 
változás az volt, hogy valamennyi osztott szakon folyt már mesterképzés. Az 
egyetemek, főiskolák feladataiknak tekintik a hallgatók látókörének tágítását, a 
társadalomban betöltött helyük, küldetésük felismerését a nemzeti és egyetemes 
kultúra és művészetek közvetítésével. Ennek a célkitűzésnek megvalósítása érdekében 
nemzetközileg elismert, tekintélyes művészeket kérnek fel mesterkurzusok 
megtartására.  
Az öt művészeti intézmény közül három intézmény működtet gyakorló intézményt 
(Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Földes Ferenc 8 
osztályos Gimnázium, Képző és Iparművészeti Szakközépiskola).  
 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem működteti a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és 
Kutatóközpontot, amelynek szalonjában kiállított piano-orgue restaurálása, felújítása 
történt meg 2013. évben a svájci Stiftung Kulturgut Orgel támogatásával. A Múzeum 
hozzájutott egy eredeti Liszt autográfhoz: Schubert „Erlkönig” című dalából készült 
zenekari átdolgozásának kéziratához. Az EU-s forrásból felújított Zeneakadémia 
épülete 2013 októberében nyitotta meg újra kapuit a koncertező művészek és a 
koncertlátogató közönség számára. A nyitást nagy várakozást előzte meg mind a zenei 
élet, mind a zeneszerető közönség, mind a hazai és a nemzetközi sajtó előtt. A 
nyitóünnepség három zártkörű koncertből és számos egyéb, a nyitáshoz kapcsolódó 
programból tevődött össze. A nyitókoncertek programjának összeállításánál fő 
szempont volt, hogy bemutatásra kerüljenek a magyar zeneszerzők, a magyar zene 
sokfélesége, illetve hogy színpadra lépjenek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
tanárai, volt és jelenlegi hallgatói, az Egyetem zenekara és kórusa.  
 
A művészeti intézmények költségvetési támogatásukat pályázatokon (pl. Nemzeti 
Kulturális Alapból, EU-s pályázatok, stb.) elnyert összegekkel egészítik ki, amelyek 
segítségével rendezvényeiket, hazai és külföldi kiállításokon, zenei és más művészeti 
fesztiválokon való részvételüket tudják biztosítani. 
 
A központi költségvetési szervként működődő állami felsőoktatási intézmények a 
pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot látnak el, amelynek 
keretében köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek.  A beszámolási 
évben 44 köznevelési intézmény működött, amelynek jelentős hányada gyakorló 
intézmény (37 intézmény). A felsőoktatási intézményekben 2 pedagógiai 
szakszolgálatot teljesítő intézmény működik. A gyakorló intézmények a köznevelési 
feladatok ellátása mellett, a fenntartó felsőoktatási intézmény pedagógusképzésében 
(óvodapedagógusi, tanítói, tanárképzési) és pedagógus-továbbképzési feladatainak 
ellátásban vesznek részt. A gyakorlóintézményeket a köznevelési törvény önálló jogi 
személyiséggel ruházza fel, de szervezetükben nem önállóak, hanem az adott 
felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működnek. Ebből következik, hogy 
mint állami intézmények nem önálló költségvetési szervek, hanem a központi 
költségvetési szervként működő egyetemek és főiskolák gazdasági szervezetébe 
integrálódva, keretgazdálkodást folytató szervezeti egységek. 
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A 2013. szeptember 1-jétől életbe lépett béralapú támogatás összekapcsolódott a 
„pedagógus életpályamodell” bevezetésével, amely megváltoztatta a pedagógus-
munkakörben foglalkoztatottak besorolását. A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
35. § (2) bekezdése értelmében, a nevelési-oktatási intézményben a pedagógus 
álláshelyek számításának alapja a) a gyermekek, tanulók finanszírozott heti 
foglalkoztatási időkerete; b) az átlagcsoport- és osztálylétszám, valamint c) a 
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határa.  
 
A felsőoktatási intézmények 2013. évi elemi költségvetésében a köznevelési 
feladatellátás támogatása a korábbi teljesítmény-mutatók szerint került megállapításra, 
amely beépült a fenntartó felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásába. A 2013. 
szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésével 
jelentkezett többlettámogatás finanszírozására országgyűlési határkörben 428,9 millió 
forint került biztosításra.  
 
A köznevelési intézmények 2013. évi szakmai tevékenysége eredményesnek 
mondható. Az óvodába beiratkozott gyermekek száma megközelítette az engedélyezett 
férőhelyek számát, míg az általános iskolákban, gimnáziumokban és középiskolákban 
többszörös túljelentkezés mutatkozott. Ez településenként eltérő volt a demográfiai 
létszám alakulásától függően.  

A felsőoktatási intézményeknél az agrárképzésben, és az egyes üzleti- és 
egészségügyi képzésben részt vevő hallgatók elméleti oktatásához szorosan 
kapcsolódó gyakorlati oktatást jól felszerelt tangazdaságokban, tanüzemekben, 
tanszállodákban, illetve klinikákon végzik. Az ezeknél a szervezeteknél folyó 
tevékenység szervesen kapcsolódik az oktatási és kutatási munkákhoz. Körültekintő 
oktatásfejlesztési munka eredményeként alakult ki és fejlődik évről évre a gyakorlati 
oktatási rendszer. A felsőoktatási intézmények saját és pályázati források, valamint 
szakmai források igénybevételével biztosítják a gyakorlati oktatás igényeinek 
megfelelő műszaki-technológiai színvonalat. A tangazdaságok, klinikák a hallgatók 
gyakorlati oktatásán kívül magas szinten végeznek szaktanácsadást, különféle kutatási 
és fejlesztési feladatokat. Sajátos a vendéglátást tanuló hallgatók szakmai gyakorlata, 
általában egyénileg kötnek megállapodást vállalkozókkal. Az idegenforgalom és 
szálloda szakos hallgatók magyarországi szállodákban, saját tanszállodában, valamint 
külföldi partnerekkel kötött megállapodás alapján, külföldi szállodákban végzik a 
gyakorlati képzést.  

A felsőoktatási intézmények 2013. évben az oktatási feladatokat az előző évhez 
képes átlagosan 6%-kal alacsonyabb oktatói létszámmal látták el. Lényeges eltérés 
mutatkozik az egyes karok oktatói létszámváltozásában, mint ahogy a hallgatói 
létszámváltozás is karonként eltér. Az oktatói létszám csökkenése elsősorban a 
társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályok változásával függ össze (nyugdíjazás). 
Csökkent a tudományos minősítést, tudományos fokozatot/címet szerzett oktatók 
száma, de a minősítettek aránya az oktatók létszámán belül növekedést mutat.  

A felsőoktatási intézményeknek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése és célja a 
kutatás versenyképes művelése. Ennek érdekében a tudás létrehozását és 
hasznosítását támogató környezetet biztosítanak az akadémiai értékek 
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kibontakozásának, és az ipari partnerekkel végzett kutatás-fejlesztési tevékenység 
kiterjesztésének. A hazai és nemzetközi kutatási programok részeként ez irányú 
tevékenységük átfogja a célzott alap- és alkalmazott kutatást, a fejlesztést és az 
innovációt az intézmény oktatási profiljához tartozó tudományterületeken. Ezek hazai 
és nemzetközi bilaterális és multilaterális pályázatok keretein belül, vállalati megbízás 
formájában, valamint intézményi és kari szintű K+F műhelymunkaként realizálódnak. 
A kutatási témákhoz kapcsolódó modern eszközök többségében a kutatás-fejlesztési 
források segítségével kerülnek az egyetemekhez, ezzel emelve az oktatás színvonalát. 
A pályázatok útján elnyert támogatások a pályázatokban megfogalmazott – kiemelt 
kutatási és fejlesztési – célokra kerülnek felhasználásra. A felsőoktatási intézmények 
K+F tevékenysége elválaszthatatlan részét képezi az egyetemi, főiskolai 
alaptevékenységnek. Költségvetési támogatásból közel 18.245,0 millió forint, 
pályázatokon elnyert forrásokból 36.102,9 millió forint, külső megrendelésre végzett 
feladat ellátására beérkezett forrásból 6.807,5 millió forint, az előző év(ek) áthúzódó 
maradvány összegéből 13.055,5 millió forint került felhasználásra. A felsőoktatási 
kutatási-fejlesztési feladatok végrehajtása 2013. évben is az egyetemek szellemi-
technikai bázisához kapcsolódott, ugyanis az összes ráfordítás 95,7 %-a az 
egyetemeken realizálódott. 
 
A felsőoktatási intézményi könyvtárak az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel 
támogató háttérként működnek, gondoskodva a kiadványok (jegyzetek, könyvek, 
folyóiratok, konferencia kiadványok, segédanyagok) jogszerű megjelentetéséről. A 
hallgatók körében a hagyományos szolgáltatások (helyben olvasás, kölcsönzés, 
hosszabbítás) mellett mára a minden olvasónak ingyen biztosított wifi szolgáltatás az 
egyik legnépszerűbb, amelynek használatához szükség esetén szakszerű segítséget is 
kapnak.  Az egyetemek, főiskolák a saját készítésű tankönyveiket és jegyzeteiket a 
saját üzemeltetésű nyomdáikban készítik és a szervezetükön belül működő 
könyvesboltok útján értékesítik. . Az egységes könyvtári rendszer tagjai a 
szakkönyvtárakban az intézmény képzési profiljának megfelelően kialakított 
dokumentációs és információs szolgáltatásai keretében gyűjtik, adatbázisba szervezik 
és rendelkezésre bocsátják az intézményekben oktatott diszciplínák legfrissebb 
szakirodalmát, közvetítik az országos szolgáltatásokat. A könyvtárak a folyóirat 
állományukat több száz vezető hazai és külföldi szakfolyóirat teljes szövegű 
anyagának hozzáférését biztosító adatbázisok szolgáltatásával egészítették ki. A 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működik az ország legnagyobb 
műszaki könyvtára, ahol önkiszolgáló könyvszkennert helyeztek el, valamint a védett, 
helyben használható dokumentumokból rendelésre reprográfiai szolgáltatást is 
végeznek.  

 Az egyetemek, főiskolák kiemelt fontosságot tulajdonítanak a jó színvonalú 
informatikai szolgáltatási tevékenységre. A hálózati alapinfrastruktúra, a teljes 
intézményt átölelő „információs sztráda”, megfelelő alapot biztosít a hallgatóknak, 
oktatóknak, munkatársaknak, külső feleknek nyújtott szolgáltatásokra. Az informatikai 
szolgáltatás feladata az átfogó, általános, magas színvonalú informatikai szolgáltatások 
és fejlesztések biztosítása, amelynek alapját a központi informatikai infrastruktúra 
jelenti. Célként fogalmazódott meg, hogy az informatikai infrastruktúrák és 
szolgáltatások működtetése ne szétszórtan, különálló egységenként, hanem egységes, 
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központosított kezelésben valósuljon meg. Az ilyen centralizált szervezés biztosítja az 
erőforrások jobb kihasználását, a gazdaságosság növelését, a költségcsökkentés és a 
garantált, magas szakmai színvonalat. A folyamat 2013. évben elkezdődött, amely 
lépések teremtik meg a lehetőségét az egyes tevékenységek és szolgáltatások 
átalakítására. 

A felsőoktatási intézményekben az államilag finanszírozott, nappali tagozatos 
hallgatók részére alapszakon kötelező testnevelési kurzus teljesítése egységes 
követelmény. Az órákon szakosított testnevelés folyik órarend szerint, a hallgatói 
érdeklődést figyelemmel kísérve (kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás, tenisz, 
úszás, atlétika stb.) és a több éve bevezetett és működő foglalkozások (aerobik, 
gimnasztika, jóga, lovaglás, asztalitenisz stb.) formájában. A testnevelést oktató 
tanárok – a tanórákon kívül – tevékenyen vesznek részt különféle egészségmegőrző 
programok, házi versenyek, hazai és külföldi sporttáborok stb. szervezésében és 
lebonyolításában. A több évtizede működő egyetemi, főiskolai szakosztályok 
biztosítanak edzési, sportolási, illetve versenyzési lehetőséget az érdeklődő hallgatók 
számára. Az egyetemek, főiskolák sportbizottsága által támogatva történik az egyetemi 
egyesületek versenyeztetésének támogatása. Az állami támogatás kiegészül szponzori 
támogatásokkal és pályázati pénzekkel. A versenyzési lehetőségek az alkalmi 
versenyektől, a házi bajnokságokon és az egész évben folyamatos versenyzést 
biztosító Hallgatói Amatőr sportrendezvényeken (Universitas) át, a Magyar Egyetemi 
és Főiskolai Országos Bajnokságokig terjednek. 
A minőségi versenysportot támogató Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a 165/2013. 
(V. 28.) Korm. rendelettel került létrehozásra, amelynek célja a felsőoktatási 
intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai és paralimpiai 
sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt 
esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, világbajnoki, vagy olimpiai/paralimpiai érmet 
szereznek. Az ösztöndíjat három – Európa-bajnoki, világbajnoki és 
olimpiai/paralimpiai – kategóriában lehet elnyerni. A 2013/2014. tanév őszi félévében 
összesen 16 állami felsőoktatási intézményből 97 fő részesült 46,4 millió forint 
ösztöndíjban. 

2013. év folyamán a hagyományok megtartása mellett tovább bővültek a kulturális 
szolgáltatások, rendezvények mind a hallgatók, mind a szélesebb közönség számára, a 
felsőoktatási intézményeknek élenjáró szerepe van abban, hogy nyitottá és befogadóvá 
tegye a hallgatókat a sokoldalú tudományos, kulturális ismeretterjesztő, művelődési 
lehetőségekre. A kulturális programok elsősorban a hallgatói önkormányzatok, illetve 
az egyes diákszervezetek koordinálásával, szervezésében valósulnak meg.  Minden 
felsőoktatási intézményben működik hallgatói lap és hallgatói internetes oldal.  

A felsőoktatási intézmények valamennyi képzési helyén széleskörű tanácsadási 
szolgáltatást nyújtanak hallgatóik számára, például: beiskolázási tevékenység, 
tanulmányi, diákhitel, karrier tanácsadás, nemzetközi mobilitási tanácsadás, életpálya-
tervezés, tanulás-módszertani segítségnyújtás, jogi tanácsadás, egészségügyi-, 
mentálhigiénés tanácsadás, szakmai gyakorlati hely és álláskeresés, pszichológiai 
tanácsadás, esélyegyenlőségi tanácsadás fogyatékos hallgatók részére stb.  
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Gazdasági és pénzügyi tevékenység értékelése 
 

A felsőoktatási intézmények 2013. évi feladatellátása a változó követelményekhez, az 
elrendelt központi intézkedésekhez igazodóan a bázis évhez képest szigorúbb 
gazdálkodást követelt. Ennek elérése érdekében az intézmények vezetői kiemelt 
figyelmet fordítottak az emberi erőforrással, a szellemi vagyonnal, az 
infrastruktúrával, valamint a pénzügyi eszközökkel való fegyelmezett – szükség 
szerint takarékos – gazdálkodásra.  

A Pécsi Tudományegyetemen a gazdasági egyensúly megteremtése érdekében tovább 
folytatódott a stabilizációs program. Ezek a belső hatékonyságot javító intézkedések: 
irányítási struktúra áttekintése, párhuzamosságok feltárása, megszüntetése, szolgáltatói 
folyamatok átvilágítása, racionalizálása, a klinikai működési struktúra racionalizálása, 
kiadás csökkentő intézkedések bevezetése. Az egyetem részére az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 2013. évben adósságkonszolidációra 1.352,8 millió 
forintot, „kassza” maradványból 33,0 millió forintot és várólista csökkentésére 63,5 
millió forintot biztosított. 

További néhány felsőoktatási intézmény (Eötvös József Főiskola, Szolnoki Főiskola, 
Nyíregyházi Főiskola, Dunaújvárosi Főiskola, Nyugat-magyarországi Egyetem, 
Kaposvári Egyetem) esetében a PPP konstrukcióban megvalósult beruházások 
szolgáltatási díjainak biztosítása komoly likviditási problémát jelentett. 
A felsőoktatási intézmények többsége gazdálkodásuk egyensúlyának biztosítása 
érdekében intézkedési terveket készített.  
 
A felsőoktatási intézmények strukturális átalakításához, működésük racionalizálásához 
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap került létrehozásra. A felhasználás célját a 
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. 
határozat rögzíti, amely alapján 2.000,0 millió forint, az 1436/2013. (VII. 11.) Korm. 
határozat alapján 1.000,0 millió forint, valamint a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi XCLIV. 
törvényben további 11.000,0 millió forint, mindösszesen 14.000,0 millió forint 
költségvetési többlet támogatásban részesült 25 állami felsőoktatási intézmény. 

2013. évben a felsőoktatási intézmények  az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozatban 
előírt kötelezettséget, t összesen 5.001,0 millió forint saját bevétel befizetéssel 
teljesítették.  
 
Az 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat alapján, a felsőoktatási intézmények által  
benyújtott kérelmekből 36,1 millió forint került engedélyezésre amelyből bútor 2,5 
millió forint, személygépjármű 12,0 millió forint, informatikai eszközök 21,6 millió 
forint értékben kerültek beszerzésre.  

Az egyetemek, főiskolák többségéhez az intézményi gazdálkodás folyamatos 
figyelemmel kísérése, segítése céljából költségvetési (fő)felügyelők kerültek 
kirendelésre. Az intézmények vezetői a (fő)felügyelőkkel együttműködve határozták 
meg az éves költségvetéssel összefüggő kiadásokat, a likviditás megőrzése érdekében 
meghozott döntéseket, intézkedéseket, az adatszolgáltatás rendszerét.  
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A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az egyetemek, főiskolák alapvető feladatai 2013. évben nem változtak, a feladatok 
megvalósítását elsősorban a normatív állami támogatás igénybevételével, továbbá a 
saját bevételeikből és az előző évi előirányzat-maradvány felhasználásával teljesíteni 
tudták.  

A felsőoktatási intézmények 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 406.861,4 millió 
forint volt, amely év közben 139.293,2 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint: 

- Országgyűlési hatáskörben 428,9 millió forint; 
- Kormány hatáskörben 8.010,3 millió forint; 
- irányítószervi hatáskörben 45.904,2 millió forint; 
- intézményi hatáskörben 84.949,8 millió forint. 

 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 115. §. (9) bekezdésének c) 
pontja értelmében a felsőoktatási intézmények működési és felhalmozási kiadásokon 
keletkezett többletbevételeinek terhére előirányzat módosítást a fejezetet irányító szerv 
engedélyével kezdeményezhettek, majd bevételeiket azt követően használhatták fel. 
Így az előző évekhez viszonyítva jelentősen megnövekedett a irányítószervi 
hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összege. 

Az egyetemek, főiskolák 2013. évi kiadásának teljesítése 484.929,1 millió forint 
volt, amely az előző évhez képest 1,6 %-kal növekedett.  

A személyi juttatások teljesítése 170.514,9 millió forint, a bázisévhez viszonyítva 2,8 
%-os növekedést mutat. Az egyetemek, főiskolák az 1159/2013. (III. 28.) Korm. 
határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi 
bérkompenzációja címén összesen 3.376,0 millió forint, a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a szervezeti 
átalakításhoz kapcsolódó létszámcsökkentések kiadásaira 1.109,9 millió forint, a 
8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján a prémiumévek programban részvevők után, 
összesen 77,3 millió forint központi támogatásban részesültek. A teljesítés 
növekedését befolyásolta még a minimálbér, a garantált bérminimum növekedése, az 
egészségügyi dolgozók 2013. szeptember 1-jétől történt béremelése, valamint a 
pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésével jelentkezett többletkiadás. 

Az egyetemek, főiskolák 2013. évi elemi költségvetésben elfogadott eredeti létszám 
előirányzata 51 717 fő volt, év közben szervezeti átalakítások következtében a 
költségvetési engedélyezett létszámkeret 51 822 főre módosult. 

A felsőoktatási intézményekben 2013. évben központilag elrendelt létszámcsökkentés 
nem volt. A humán-erőforrással való hatékony és takarékos gazdálkodás, szervezeti 
átalakítás továbbra is megkövetelte a saját hatáskörben végrehajtott létszámleépítést, 
amelyhez  központi céltartalék állt rendelkezésre.  

Az egyetemek, főiskolák átlagos statisztikai állományi létszámra jutó átlagkeresete 
2012. évben 3.139,6 ezer Ft/fő/év, 2013. évben 3.297,1 ezer Ft/fő/év, a növekedés 5,0 
%-os. 
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A humán erőforrással való hatékony és e mellett takarékos gazdálkodás továbbra is 
fontos feladata a felsőoktatási intézményeknek.  
 
A dologi kiadások 2013. évi teljesítése 188.398,8 millió forint volt, 4,3 %-os 
növekedés tapasztalható az előző évihez viszonyítva. A növekedés elsődlegesen a PPP 
konstrukcióban létesített beruházások üzemeltetési, szolgáltatási kiadásainak, valamint 
az EU-s forrásból megvalósult infrastruktúra-fejlesztések üzemeltetésének 
bekapcsolódásával magyarázható. A dologi előirányzatok javára 88.687,2 millió forint 
előirányzat-átcsoportosítás történt, amelyből intézményi hatáskörben történt 
átcsoportosítás 65.027,1 millió forintot képvisel. A felsőoktatási intézmények évközi 
többletbevételeik (pl.: pályázati forrásból megvalósuló infrastruktúra-fejlesztése, 
működtetés, üzemeltetés költségeinek növekedése, kis értékű tárgyi eszközök 
beszerzése stb.) túlnyomó részét dologi kiadásaik fedezetére használták fel.  

Az ellátottak pénzbeli juttatása kiadások teljesítése 2013. évben 28.244,9 millió 
forint volt. A felsőoktatási intézmények az államilag támogatott és a (rész)ösztöndíjas 
teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő hallgatókkal kapcsolatos 
kiadásokat számolták el a jogosult létszám, és a vonatkozó jogszabályok alapján 
meghatározott normatívák szerint. E jogcím tartalmazza:a hallgatói normatív juttatás, 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj, doktori ösztöndíj, 
Köztársasági ösztöndíj, tankönyv,jegyzet, sportkultúra normatív támogatás,kollégiumi, 
lakhatási támogatás, miniszteri ösztöndíj kifizetések összegét.  

A felhalmozási kiadások 2013. évi teljesítése 50.365,6 millió forint, a bázis évhez 
képest 6,1 %-os csökkenést mutat. Ebből az intézményi beruházási kiadások 8,7 %-
kal, a felújítási kiadások 1,7 %-kal csökkentek a 2012. évihez viszonyítva, amely 
elsősorban a jogszabályban elrendelt beszerzési tilalommal magyarázható. A 
rendelkezésre álló forrásból elsősorban a felsőoktatási intézmények alapfeladatainak 
ellátásához szükséges gépek, berendezések, felszerelések vásárlása történt meg, 
valamint több éve szükséges felújítási feladatok valósulhattak meg, amelyek az 
épületinfrastruktúra funkcionális javításán túlmenően pozitív módon befolyásolták az 
oktatás és a munkavégzés körülményeit. A milliárdos nagyságrendű forrás (az európai 
uniós bevételek, továbbá az előző évi előirányzat-maradvány) tette lehetővé az 
épületek, eszközök állagmegóvását (fűtéskorszerűsítés, nyílászárók, tetőrendszer, 
elektromos hálózat, vizesblokk felújítása stb.).  

Az intézményfejlesztési tervekben meghatározott feladatok megvalósításához 
szükséges egyes infrastruktúra-fejlesztésekre PPP konstrukcióban (magántőke 
bevonásával) került sor. A jogelőd OM, OKM és az intézmények között létrejött 20 
évre szóló megállapodás a PPP konstrukcióban létrejövő beruházások bérleti díjának, 
üzemeltetésének támogatását tartalmazta. 2013. évben a felsőoktatási intézmények a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatából összesen 8.915,0 
millió forint támogatásban részesültek a következők szerint: 

5.000,0 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi oktatási-kutatási 
infrastruktúrák bérleti díjához, üzemeltetéséhez: 

- a Nyugat-magyarországi Egyetem soproni, mosonmagyaróvári, győri és 
székesfehérvári oktatási épületei,  
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- az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Természettudományi Kar elhelyezésére 
szolgáló épület, 

- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatási épülete, 
- a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási épülete, 
- az Eszterházy Károly Főiskola oktatási épületei,  
- a Dunaújvárosi Főiskola oktatási centruma, 
- a Szolnoki Főiskola tiszaligeti oktatási épülete, 
- a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karához és Általános 

Orvostudományi Karához kapcsolódó Oktatási Centruma, 
- a Nyíregyházi Főiskola Sóstói úti tanulmányi épülete,  
- a Károly Róbert Főiskola tanszéki munkahelyeket befogadó irodaépülete, 
- az Eötvös József Főiskola 3 szintes könyvtárépülete, 290 fős nagyelőadója, 
- Pécsi Tudományegyetem oktatási épülete, 
- Szent István Egyetem oktatási épülete, 
- Óbudai Egyetem oktatási épülete. 

 
3.500,0 millió forint támogatás került kifizetésre többek között az alábbi kollégiumi 
rekonstrukciók bérleti díjához, üzemeltetéséhez: 

- a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum II. számú 
kollégiuma; 

- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kármán Tódor 
Kollégiuma és Schönherz Zoltán Kollégiuma; 

- a Pannon Egyetem Központi Kollégiuma;  
- a Pécsi Tudományegyetem öt kollégiuma;  
- a Szent István Egyetem gödöllői, jászberényi, békéscsabai és szarvasi 

kollégiumai; 
-  a Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégiuma és Somogyi Imre 

Kollégiuma; 
- a Miskolci Egyetem UNI Hotel E/2-E-7 épületei;   
- az Eszterházy Károly Főiskola Leányka utcai 401 férőhelyes kollégiuma;  
- a Kaposvári Egyetem kollégiuma; 
- a Szolnoki Főiskola kollégiuma; 
- a Dunaújvárosi Főiskola Dózsa György úti kollégiuma; 
- a Nyíregyházi Főiskola Campus Hotel és Kollégiuma; 

 
415,0 millió forint támogatás került kifizetésre az alábbi új diákotthoni férőhelyek 
bérleti díjához, üzemeltetéséhez:  

- az Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai kollégiuma; 
- a Nyíregyházi Főiskola Sóstói úti diákhotele;  
- a Debreceni Egyetem Kassai úti diákhotele; 
- a Nyugat-magyarországi Egyetem Baross utcai kollégiuma;  
- a Károly Róbert Főiskola Bene úti diákhotele; 
- a Pannon Egyetem József Attila diákotthona;  
- a Szent István Egyetem gödöllői diákotthona, 
- a Miskolci Egyetem UNI Hotel E/0 épülete. 
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Bevételek alakulása 
 
A felsőoktatási intézmények 2013. évi bevétele 323.414,9 millió forintra teljesült, 
amely a 2012. évhez képest 9,5%-kal növekedett.  

Az egyetemek, főiskolák 2013. évi közhatalmi bevétele (igazgatási szolgáltatási 
díjbevétel) 97,3 millió forintra terjesült, amely az előző évihez képest 8,8 millió 
forinttal, 9,9 %-kal növekedett.  

Az intézményi működési bevételek az előző évhez képest 3,4 %-os növekedést 
mutatnak, amelyekből az alábbi típusok a legjellemzőbbek:  

- a nyújtott szolgáltatások ellenértéke 15,0 %-kal emelkedett; 
- az intézményi ellátási díjak bevételei a beszámolási évben 8,8 %-os növekedést 

mutatnak;  
- az ÁFA bevételek, visszatérülések teljesítése 9,8 %-kal csökkent; 
- a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 26,3 %-os 

csökkenést mutat a bázis évhez viszonyítva. Ezen bevételek összetétele: a 
vállalkozásoktól átvett szakképzési hozzájárulás, közvetlenül az EU 
költségvetéséből származó pályázati bevételek, felnőttképzés, tanfolyamok, 
továbbképzések, kutatás-fejlesztés, találmány-hasznosítás stb. bevételei. 

- a bérleti és lízingdíj bevételek 142,0 %-kal emelkedtek az elmúlt évhez 
viszonyítva, amelyek – intézményenként is változó – teljesítése az oktatási és 
egyéb épületek maximális kihasználása miatti bérbe adhatóság függvénye. Az 
intézmények többségében bérleti szerződések keretében ingatlanjaikat oktatási, 
kutatási, sport, szociális és egészségügyi célokra hasznosítják. 

 
A felsőoktatási intézmények felhalmozási bevétele az előző évhez képest 7.002,9 
millió forinttal, 20,9 %-al növekedett, ebből: 

- a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből 257,9 millió forint bevétel 
keletkezett, amely ingatlan eladásból, a feleslegessé vált, vagy nem 
rendeltetésének megfelelően használható tárgyi eszközök, gépek berendezések, 
termőföldek, járművek értékesítéséből származik;  

- a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összege államháztartáson kívülről 
1.233,3 millió forint, amely 318,4 millió forinttal kevesebb a 2012. évihez 
viszonyítva. A nagyarányú csökkenés a nemzetközi szervezetektől átvett 
pénzeszközök csökkenéséből keletkezett. 

A felsőoktatási intézmények 2013. évi támogatásértékű működési bevételének 
összege 167.944,0 millió forint, támogatásértékű felhalmozási bevételének összege 
38.930,0 millió forint volt. A támogatásértékű bevételek összetétele: a központi 
költségvetési szervektől és fejezeti kezelésű előirányzatoktól átvett 81.734,9 millió 
forint, az elkülönített állami pénzalapoktól átvett 4.478,6 millió forint, a TB alapoktól 
átvett 120.318,0 millió forint, a helyi önkormányzatoktól és többcélú kistérségi 
társulástól átvett 342,5 millió forint.  

Az egyetemek és főiskolák összes követelés állománya az előző évi 11.149,2 millió 
forintról 11.091,0 millió forintra csökkent. Az összes követelés állományából a 
legnagyobb arányt az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések (vevő 
állomány) képviselték, amely összesen 83,5%-ot teszi ki. A behajthatatlan követelések 
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fizetési felszólításra általában befolytak, szükség esetén az intézmények végrehajtási 
eljárást kezdeményeztek. 

A felsőoktatási intézményeknél 2013. évben a kötelezettségek összege 4.681,5 millió 
forinttal, 6,0 %-kal csökkent a bázis évhez viszonyítva, amely elsősorban a hosszú 
lejáratú kötelezettségek 7.005,8 millió forint összegű csökkenése, és a rövidlejáratú 
kötelezettségek 1.924,7 millió forint összegű növekedése egyenlegének a 
következménye. Ez elsősorban az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (az 
intézmények által fizetendő PPP bérleti díjak és üzemeltetési költségek szállítókkal 
szemben fennálló tartozásának) nagyarányú csökkenésének az eredménye.  
 
Előirányzat-maradvány 

Az egyetemek, főiskolák 2012. évi előirányzat-maradványának felhasználása 41.740,4 
millió forint volt, amely elsősorban az áthúzódó szállítói kötelezettségek kifizetését 
tartalmazza. 

A felsőoktatási intézményeknél 2013. évben 49.057,3 millió forint előirányzat-
maradvány keletkezett, amelyből az előző évek maradványa 255,3 millió forint, 
tárgyévben az alaptevékenység maradványa 46.963,3 millió forint (kiadási 
megtakarítás 58.855,7 millió forint, bevételi lemaradás -12.030,3 millió forint, 
vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 137,9 millió 
forint), valamint a vállalkozási tevékenység eredménye 2.094,0 millió forint. Az 
előirányzat-maradványból a teljes összeg (47.218,6 millió forint) 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány nem volt. Az előirányzat-maradványok 13,6 %-át az értékpapírok záró 
állománya (6.443,6 millió forint) teszi ki. A fennmaradó részt az áthúzódó szállítói 
kötelezettségek, a felsőoktatási normatív támogatások (hallgatói, képzési, tudományos, 
fenntartói) elszámolásából, valamint - az év végén beérkező - társadalombiztosítási 
alapból, elkülönített állami pénzalapból, európai uniós forrásból finanszírozott 
programok, egyéb szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok maradványai képezik. 
 
A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 
A felsőoktatási intézmények mérleg szerinti eszközállománya 2013. évben 518.514,8 
millió forint volt, 6,1 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva.  

A vagyonnövekedést az intézmények döntően a saját forrásaik felhasználásával 
valósították meg. A növekedés elsősorban a befektetett eszközök, ezen belül a tárgyi 
eszközök körében jelentkezett. Az ingatlanok vagyongyarapodása döntően a befejezett 
beruházásokból és a megkezdett, 2013. évben üzembe helyezett építési beruházásokkal 
kapcsolatos ráfordítások elszámolásából adódik. Az ingatlanokkal kapcsolatos 
állomány növekedések további részét a beruházási tervpályázatok, felújítási és 
korszerűsítési munkák aktiválásai tették ki.  
 
A felsőoktatási intézmények a szabad, saját bevételből származó pénzeszközeikből 
kincstárjegyeket vásárolhattak, kamatbevételeiket a működési költségeik 
finanszírozására használták. Az intézmények 2013. évi értékpapír állománya 
10.142,6 millió forintról 6.443,6 millió forintra, 46,5 %-kal csökkent a bázisévhez 

3104



 
 

viszonyítva, amelynek oka, hogy néhány intézmény év közben likviditási gondjai 
átmeneti megoldására kincstárjegyeit értékesítette, továbbá a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jei hatállyal megszüntette azt a 
lehetőséget, hogy a felsőoktatási intézmények saját forrásuk terhére értékpapírt 
vásároljanak.   
 
2013. évben vállalkozási tevékenységet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem folytatott. A vállalkozási bevételek főbb jellemző összetevői: megbízásra 
végzett kutatás-fejlesztés; mérnöki tevékenység, tanácsadás, szakértés, 
számítástechnikai tevékenység. A beszámolási időszakban az egyetem vállalkozási 
eredménye 9,7 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva, amelynek eredménye a karok és 
tanszékek magas szintű szakismeretének, kiváló minőségben történő 
szolgáltatásnyújtási képességének, piacismeretének és kapcsolatrendszerének, 
megrendelés-ösztönző tevékenységének köszönhető.  A BME 2013. évi mérleg 
szerinti vállalkozási eredménye 2.232,0 millió forint volt. A keletkezett, egyéb 
kötelezettségvállalással nem terhelt vállalkozási pénzforgalmi eredményt az egyetem 
az alaptevékenysége ellátására használta fel.  

A felsőoktatási intézmények egy része a hatékonyabb működés érdekében néhány 
gazdálkodási és szakmai tevékenységet – eredményes közbeszerzési eljárás útján – 
intézményi keretein kívüli szervezeti formában lát el, például: a PPP 
konstrukcióban felújított, létesített épületek, főzőkonyhák üzemeltetése, belső irodai 
kézbesítés, szállítás, műszaki hibaelhárítás, őrző-védő szolgálat, gyermekélelmezés, 
oktatási épületek takarítása, botanikus kert fenntartása, klinikákon belső betegszállítás, 
sejtterápiás kezelések stb.  

A felsőoktatási intézmények közül két intézmény kezel letéti számlát. A Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Diákközpontja munkaközvetítői 
tevékenységének folytatásához 0,5 millió forint biztosítékot kezel letéti számlán, 
amelyen év közben forgalom nem volt. A Kecskeméti Főiskola letéti számláján a 
Kecskemét Megyei Jogú Város által felújított homokbányai lakások használatba 
adásakor a főiskola által kijelölt bérlők (oktatók) kauciója jelenik meg, amelynek záró 
egyenlege 1,7 millió forint. 
 

A dolgozók lakásépítési, vásárlási támogatásának fedezetére a korábban nyújtott 
támogatások visszatérülése szolgált. Az OTP-nél vezetett lakásalap számlán 
elkülönített összegből intézményenként általában 2-20 főt részesítettek visszatérítendő 
támogatásban. A kölcsön összege átlagosan 200-1.000 ezer forint/fő között volt. A 
munkáltató által nyújtott kamatmentes lakásvásárlási, felújítási kölcsönök folyósítása 
az évente befolyt törlesztő részletek visszaforgatásával történt. 

A felsőoktatási intézmények a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-
felhasználási keretszámlán kívül bonyolítják az Európai Uniótól érkezett közvetlen 
pályázati támogatásokat és az önköltséges képzésből befolyt bevételeket.  
 
A felsőoktatási intézményeknél az európai uniós források felhasználása 2013. évben 
jelentős volt. 
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Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek a finanszírozás szempontjából 2 
csoportba oszthatóak: a vegyes (hazai és EU-s) és a közvetlen EU-s forrásokra. A 
hazai források az NFÜ által kiírt Strukturális Alapok keretében az Új Széchenyi Terv, 
illetve a korábbi ÚMFT-s pályázatok révén álltak az intézmények rendelkezésére.  

A 2013. évi támogatások a felsőoktatási intézmények szervezeti és képzési kapacitásai 
korszerűsítésének, kutatás-fejlesztési feladatainak, szolgáltatásaik fejlesztésének 
megvalósításához nélkülözhetetlen forrást jelentettek. Például: Gazdasági 
Versenyképesség Operatív Program, Regionális Operatív Program, Humán Erőforrás 
Operatív Program, EGT/Norvég és Svájci Alap, egyéb nemzetközi támogatási 
programok (EU5-ös, EU6-os, EU FP6, EU FP7, EO Comenius, EU Marie Curie, Jean 
Monnet).  
 
Az egyetemek, főiskolák az alábbi  hazai társfinanszírozással megvalósult EU-s 
pályázatokban vettek részt, amelyek a jelzett célok megvalósításához nyújtottak 
támogatást:  

- a TIOP pályázat: a felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez 
szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztéseket segítették, 

- a TÁMOP pályázat: a felsőoktatás minőségének az egész életen át tartó 
tanulással összhangban történő javítás,, munkaerő-piaci kompetenciaigények 
képzési rendszerbe integrálása a hallgatók munkaerő-piaci érvényesülésének 
javítása érdekében, a könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését 
célzó szolgáltatás-fejlesztés, tehetséggondozási rendszer és tudományos képzési 
műhelyek fejlesztése, tananyagfejlesztés, természettudományi, 
környezetgazdálkodási tananyag fejlesztése stb. szolgálták, 

- a KEOP pályázat keretében került sor az energetikai hatékonyságot javító 
fejlesztésekre, kollégiumi felújításokra, 

- KMOP pályázat keretében megvalósult projektek: komplex információs on-line 
szolgáltatások kialakítása, gyakorlatorientált oktatás kifejlesztése, centralizáció, 
tömbszerű működés kialakítása (pl. új betegellátó egység, laborfejlesztés), 

- EMGA pályázat az agrárképzéshez, tangazdaságok fejlesztéséhez nyújt 
kiemelkedő lehetőséget, 

- GOP pályázata piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatását, a 
határon túli együttműködési programokra elnyert pályázatok a 
munkahelyteremtést, térségi, innovatív turisztikai fejlesztéseket szolgálják. 

 
Az európai uniós programok finanszírozása a Strukturális Alapokból történt. Az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap az infrastrukturális és munkahelyteremtő 
beruházások, fejlesztési projektek az Európai Szociális Alap a foglalkoztatási, képzési, 
esélyegyenlőségi projektek támogatásának forrását biztosította.  
A Tempus Közalapítvány által meghirdetett – nemzetközi szerződéseken alapuló – 
pályázati programokból (Leonardo, Erasmus, Socrates, Comenius stb.) több intézmény 
is támogatásban részesült. A pályázati tevékenység eredményeként képzési 
programok, tananyagok fejlesztése, az oktatói, hallgatói mobilitás támogatása valósult 
meg, és nem utolsó sorban az intézmények tevékenységét biztosító infrastrukturális 
feltételek minősége és mennyisége is javult.  
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A felsőoktatási intézmények alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó 
alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági 
társaságok tevékenységének értékelése. 
 
A felsőoktatási intézmények gazdálkodó szervezetekben való részvételét az alábbi 
táblázat szemlélteti.  

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke (millió 

forint)  

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege  

(millió forint) 

Költség- 
vetési 

támogatás 
célja 

 
aránya (%) 

összege 
(millió 
forint) 

1000 Mester Nonprofit Kft. 0,1 1,0 1,3    

Agria TISZK Nonprofit Kft. 0,5 20,0 0,1    

Alma Mater Tanétterem Szolg. Kft. 4,0 100,0 4,0    

AVE-FON Kutatásfejlesztési és 
Szolgáltató Kft. 

3,0 10,0 0,3    

AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nkft. 6,0 25,0 1,5  

Agrár- és Élelmiszer-tudományi 
Tudásközpont Nonprofit Kft.(KE) 

4,4 100,0 3,0  

Bács-Szakma Szakképzés-
fejlesztési és Szerv. Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 

28,2 0,6 0,0    

BCE Innovációs Központ Kft. 55,2 100,0 3,0    

BCE Nonprofit Fejl. és 
Vagyonkezelő Zrt. 

8,3 100,0 10,0  

BCE TISZK Nonprofit Kft. 7,7 20,0 0,5  

Bionanoferm Kutató- és Fejlesztő 
Kft. 

6,0 25,0 0,2    

Bionokai Innovációs Központ 
Nonprofit Kft. 

23,0 50,0 11,5  

Biopolis Szegedi Innovációs Kft. 10,6 6,1 1,0    

BME Bioprocess Kft. 0,0 100,0 0,5    

BioDiagnostica Kutató, Fejlesztő, 
Hasznosító és Szolgáltató Kft. 

162,9 3,9 0,1  

BME INNOTECH Szolg. Kft. 60,5 100,0 60,5    

BME Viking Zrt. 26,7 100,0 15,0    

BME ITS Nonprofit Kft. 5,0 100,0 5,0    

Campus-Land Nkft. 8,7 100,0 5,8  

CAMPUS PRAKTIKA Nonprofit 
Kft. 

0,9 100,0 0,5    

Cetox Analitikai és Toxikol. Kut. és 
Szakt. Kft. 

6,0 14,7 0,4    

Civis Fit Zrt. 3,5 20,0 0,4  

DDKKK Nonprofit Zrt. (f. a.) „n. a.” 11,6 0,0    

DEAK Koop. Kut. Zártkörűen 
Működő Nonprofit Kft. 

75,6 71,4 15,0    

Dél-Dunántúli regionális Élelmiszer 3,1 9,1 0,1  

3107



 
 

Innovációs Kft. (KE) 

Debreceni Labdarugó Akadémia 
Nonprofit Kft. 

40,3 16,0 3,0  

Debreceni Agrárcentrum 
Innovációs Nonprofit Közhasznú 
Kft. 

55,6 100,0 4,5    

Debreceni Egyetem Atlétikai Club 
Nonprofit Közhasznú Kft. 

3,7 96,7 2,9 63,5 

Szakosztályi 
feladat 
finanszírozása, 
sport és 
működési 
feladatok 
támogatása 

Debreceni Egyetem 
Tudományegyetemi Továbbképző 
Kp. Szolgáltató Kft. 

26,1 100,0 1,0  

Debreceni INFO Park Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

214,9 100,0 55,7   

Debreceni Informatikai Kutató-
fejlesztő Központ Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 

59,6 33,3 1,0    

Debreceni Lovasakadémia 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

47,6 100,0 49,0    

Debreceni Universitas Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

21,5 100,0 5,2  

Debreceni Nyári Egyetem Oktatási 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Kft. („F. a. „) 

22,7 0,0 34,5  

DPMTISZK Nkft. (SZIE) -13,0 3,3 0,1  

DABIC Dél-Alföldi Bio-Innovációs 
Centrum Közhasznú Nkft. 

57,5 0,2 0,2  

ELI-HU Nkft. 

28,0 4,8 1,0 81,1 

Területrendez
ési és 
területfejleszté
si központi 
feladatok 
támogatása 

Enerea Nkft. (Nyíregyházi 
Főiskola) 

9,4 11,0 1,0  

ENERA Észak-alföldi Regionális 
Energia Ügynökség NKft. 

9,7 6,0 0,5   

EGERFOOD Kft. 10,0 74,2 7,4    

Eger Innovations Kutatás-
Fejlesztési Nonprofit Kft. 

3,0 53,3 1,6    

Egészségcentrum Szeged Kft. 2,2 100,0 3,0    

Egyetemi Centrum Szolgáltató Kft. 60,5 100,0 3,0    

ELTE Iskolaszövetkezet 0,0 0,0 2,0    

ELTE Idegennyelvi Továbbképző 
Központ Kft. 

20,0 100,0 20,0  

ELTE Eötvös Kiadó Kft. 100,0 100,0 100,0  

ELTE-Soft Kft. 0,0 26,0 0,0    

3108



 
 

ELTE Sport Kft. 10,0 100,0. 10,0    

ELTE Egyetemi 
Szolgáltatásszervező Kft. 

20,0 100,0 20,0  

ELTE Peregrinus Hotel 
Szálláshely-szolgáltató Kft. 

15,0 100,0 15,0  

ÉMOR-TISZK Zrt. 3,6 34,7 1,7    

Euro-Régió Ház Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

17,5 14,0 1,4  

ECOTECH Közép-Európai 
Technológiai és Innovációs 
Nonprofit Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

360 100,0 9,5  

Foundry-Solid Egyetemi 
Innovációs Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

2,0 80,0 1,6  

GAK Oktató, Kutató és Innovációs 
Nonprofit Kft. 

225,0 66,9 28,0    

Georgikon Tanüzem Oktatási és 
Kutatási Hasznosító Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

178,8 100,0 100,0  

„GATE” Tanácsadó Innov. Okt. és 
Szolg. Közhasznú Nonprofit Kft. 

53,2 50,0 1,5    

Hotel Estella Kft. 2,0 100,0 2,0  

„HALLGATÓI CENTRUM” Kht. 
„f.a.”. (Pannon Egyetem) 

0,9 100,0 0,5    

InnoTears Kutatásfejl. és Szolg. és 
Ker. Kft. (DE) 

2,1 10,0 0,1    

INNOGEO Kutató- és Szolg. 
Nonprofit Kft. 

4,3 25,0 1,0    

ICONO-Pharma Innovációs és 
Technológiai Szolgáltató Központ 
Kft. 

-38,3 5,0 0,0  

INNOVA Észak-alföld Nonprofit 
Kft. (Nyíregyházi Főiskola) 

3,9 13,0 0,3  

INNOVA Észak-alföldi Regionális 
Fejlesztési és Innovációs Nonprofit 
Kft. (Debreceni Egyetem) 

61,9 21,0 0,4  

INNOTEARS Kutatásfejlesztési  
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  

1,5 10,0 0,1  

INNOVATÍV Élelmiszeripari 
Klaszter Kft. (DE) 

8,6 40,0 0,2  

INNOVA Észak-Alföld Regionális 
Fejlesztési és innovációs 
Ügynökség NKft. (Szolnoki 
Főiskola) 

2,0 8,0 0,2  

JuridEco Zrt. 9,3 100,0 5,0  

Károly Róbert Pincészet Kft. 29,0 39,0 11,3    

KR Spektrum Kft. 5,0 100,0 3,0  

KRF Kutató és Oktató Nonprofit 
Kft.. 

830,0 100,0 68,4    

3109



 
 

Kecskeméti TISZK Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft. 

43,8 0,2 0,1    

KIS BORKÚZ 2000 Ker. Szolg. Bt. -18,9 10,0 0,0  

KDRIÜ Nonprofit Kft. (PE) 62,6 16,7 8,0  

LENERG Létesítményenergetikai, 
Mérnöki és Tanácsadó klaszter Kft.  

1,8 20,8 0,2  

Mátra Energiaültetvény Kft. 27,0 100,0 15,0  

Microimmun Kutatás-Fejlesztési 
Keresk. és Szolg. Kft. 

0,0 5,0 0,0    

MARKETING Innovációs és 
Tanácsadó Közhasznú Nonprofit 
Kft. (SZF) 

5,0 100,0 5,0  

Mecsek Pharma Kft. 143,3 0,0 0,1  

MISZ Műegyetem Szolgáltató 
Iskolaszövetkezet 

54,7 14,3 0,0  

Magyar Hegesztőtechnikai és 
Anyagvizsgálati Egyesülés 

0,0 1,0 0,0  

Nereus Park Hotel Kft. 46,2 100,0 29,0    

Naszály-Galga NKft. -100,9 6,7 0,2  

Nyírségi Szakképzés-szervezési 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft. (Debreceni Egyetem) 

3,5 10,0 0,1    

Nyírségi Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kft. (Nyíregyházi 
Főiskola) 

1,4 11,0 0,1    

Nyír-Info-Spin Kft. 1,4 52,0 1,5  

Nyugat-magyarországi Egyetem 
Kooperációs Kutatási Központ 
Nonprofit Kft. 

3,0 100,0 3,0    

NymE-ERFARET Nonprofit Kft. 3,0 100,0 3,0  

Miskolci Egyetem 
Iskolaszövetkezet 

0,0 10,0 0,3  

Óbudai Egyetem Szolg. Kft. 3,0 100,0 3,0  

ÖKORET Spin-off Zrt. 10,9 51,0 4,6    

PET Medicopus Diagnosztikai és 
Kutató Kft..(KE) 

„n. a.” 55,4 459,2  

PTE Pályázati Menedzsment 
Nonprofit Kft 

10,8 100,0 0,5    

PlasmoProtect Szolgáltató és 
Kutató-fejlesztő Kft. 

2,0 30,0 0,6  

Pannon Bio-Innováció Kft. 7,4 51,0 0,5    

Pannon Famulus Ker. és Szolg. Kft. 30, 100,0 30,0    

Pécsi Egészségipari Innovációs 
Központ Zrt. 

12,6 1,1 0,1    

Pécsi Tudásközpont Kft. 25,1 49,0 9,8  

PHARMAPOLIS Debrecen Kutató 
Fejl. Kft. 

-54,5 12,0 0,0    

Pharmapolis Klaszter Kft. 22,2 40,0 4,0    

Pharmatom Hungaria Kft. 15,0 10,0 0,3  
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Reg-EüInfo Nonprofit Közhasznú 
Kft. 

12,9 9,3 0,3    

Semmelweis Egészségügyi Kft. 13,3 100,0 33,7    

Semmelweis Kiadó és Multimédia 
Stúdió Kft. 175,3 100,0 172,3 78,3 

Tankönyv és 
jegyzettámoga
tás 

Semmelweis Pályázati és 
Projektfinanszírozási Kft. 

24,2 100,0 13,8 82,3 
Működési 
támogatás 

SOPRONTISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

3,3 17,0 0,6  

„Somogyi Esély” Nonprofit Kft. 0,0 40,0 0,0    

SZIE Víz és Környezetvédelmi 
Innovációs és Szolgáltató Centrum 
Nonprofit Kft. 

4,5 100,0 0,5  

Sprin-Direkt Kft. 1,7 51,0 1,2  

SZIE Kiadó Nonprofit Kft. 2,1 100,0 3,0   

Sárrét Metál kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

4,0 14,3 0,4   

SZOTE Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. 

99,1 100,0 3,2    

SZTE Tangazdaság Kft. 
17,5 100,0 3,0 36,7  

Földalapú és 
fejlesztési 
támogatás  

Szilícium Mező Kft. (Szolnoki 
Főiskola) 

1,0 10,0 0,1  

Szilícium Mező Kft.(DE) 2,5 40,0 0,4  

Tiszaliget Turisztikai és Vendéglátó 
Kft. 

5,0 100,0 5,0   

Ud-Genomed Medical Genomic 
Techn. Kut-fejl. és Szolg. Kft. 

44,7 50,0 6,0    

Uni-Flexys Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

3,0 100,0 3,0    

Uny Energy Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

0,5 100,0 0,5  

Universitas Service Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

182,9 100,0 3,0    

Universitas-Szegedi Innováció 
Nonprofit Kft. 

45,0 51,0 5,1   

Universitas Fidelissima 
kereskedelmi, Szolg. és Üzemeltető 
Kft. (Nyugat-magyarországi 
Egyetem) 

3,0 100,0 3,0  

UNI-POWER Kft. -0,3 10,0 0,1  

Veterinorg Gazdasági Szolgáltató 
Kft. 

11,0 100,0 3,0   

Zaniotech Kft. 1,0 30,0 0,3  

Összesen  1 557,2 341,9 
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Az egyetemek, főiskolák gazdasági társaságokban való részvételének célja: nevelési, 
oktatási, kutatási, egészségügyi, tervezési, műszaki tevékenység (pl. Debreceni 
Infopark Kft., Innovációs Park Kft., BME, Biopolis Kft. SZTE, PET Medicopus 
Diagnosztikai és Kutató Kft. KE), kulturális és szociális tevékenység (pl. Campus 
Praktika Szolgáltató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Debreceni Egyetem.), 
szabadidő, sport tevékenység (pl. Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft., 
ELTE Sportszolgáltató Kft.), hallgatói jegyzet- és tankönyvellátás, könyvkiadás (pl. 
Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft., BME Szolgáltató Kft., ELTE Eötvös 
Kiadó Kft.), regionális fejlesztések, szolgáltatási feladatok ellátása. A részesedések 
közül kiemelkedő a Kaposvári Egyetem 459,2 millió forint összegű részesedése a PET 
Medicopus Diagnosztikai és Kutató Kft.-ben, amely európai hírű egészségügyi 
diagnosztikai tevékenységet folytat. A Pannon Egyetemnek 100,0 millió forint 
részesedése van a Georgikon Tanüzem Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-ben, 
amely kiemelten közhasznú tevékenysége révén vállalta az Egyetem Georgikon 
Mezőgazdaság-tudományi Kar oktatási tevékenységén belül a gyakorlati oktatás 
feltételrendszerének biztosítását a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési 
ágazatokban. Hasonló tevékenységet folytat a Károly Róbert Spektrum Nonprofit Kft. 
is, amelyben a főiskolának 68,3 millió forint részesedése van. Jelentős a Semmelweis 
Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. 172,3 millió forint, valamint az ELTE Eötvös Kiadó 
100,0 millió forint nagyságrendű részesedése, amelynek fő tevékenysége a 
könyvkiadás, könyvértékesítés, könyvkiadói és nyomdaipari szolgáltatás. 
 
2013. évben a Semmelweis Egyetem 50 %-os tulajdonosa lett a Bionikai Innovációs 
Központ Nonprofit Kft.-nek, amely nem jövedelemszerzésre irányuló gazdasági 
tevékenységet folytat. A társaság szakterülete a bionika, a biológia, az elektronika és 
az informatika eredményeit felhasználó multidiszciplináris kutatás, amelynek 
alkalmazásai kiterjednek többek között az orvosdiagnosztikára, az agráriumra, az 
élelmezésbiztonságra, sőt a nemzetbiztonságra is. 
A bionikai ipar amerikai kibontakozásával egy időben indult hazánkban a bionikai 
mérnökképzés a molekuláris bionika alapszakkal és a rá épülő két mesterszakkal a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Semmelweis Egyetemmel közösen. Ez a 
csúcstechnológia nem beruházás-intenzív, a nagy hozzáadott érték jelentős részét a 
szellemi, feltalálói munka jelenti. A fokozatosan bővülő termelési értékkel és 
foglalkoztatottsággal bíró magyar bionikai ipar nemzetközi kitörési pont lehet az 
ország számára, és egyben támasza többek között az egészségügyben lezajló 
technológiai változásoknak.  

 
A felsőoktatási intézmények költségvetésükből összesen 341,9 millió forinttal 
támogatták a gazdálkodó szervezeteket. A támogatások a felsőoktatási intézmények 
rövid- és hosszú távú elképzeléseihez kapcsolódtak, alapvetően az oktatási, 
egészségügyi, sport-, kulturális tevékenységek teljes körű ellátását segítik elő. A 
társaságok az intézményekkel együttműködve hozzájárulnak a szakmai munka magas 
színvonalon történő megvalósításához. 
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A felsőoktatási intézmények által létrehozott alapítványok: 

Szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(millió 
forint) 

Állami tulajdoni 
részesedés 

Költség- 
vetési 

támogatás 
összege 

(millió forint) 

Költség-vetési 
támogatás 

célja 
aránya (%) összege 

(millió 
forint) 

Dunaújvárosi Főiskoláért 
Alapítvány 

5,8 100,0 0,1   

Kerpely Kollégium Fejlesztésért 
Oktatási Közalapítvány 

9,1 100,0 0,1   

Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány 0,4 0,0    

Pro Medicina Quinque Eclésiensis 
Alapítvány 

49,0 0,0    

Pécsi Tudományegyetem 
Alapítvány 

21,0 0,0    

Környezetvédelmi Építészeti 
Eszközök Fejlesztéséért Alapítvány 

0,1 0,0    

Az egyetemek, főiskolák által létrehozott alapítványok alapvetően anyagi támogatást 
nyújtanak az oktatásban részt vevőknek. Segítséget nyújtottak az oktatás 
színvonalának megtartásához, tevékenységük a hallgatók továbbképzését, műszaki-
tudományos szakismeretek oktatásához szükséges feltételeinek biztosítását, 
elhelyezési körülményeinek javítását, a közösségi élet (sport, kultúra), tudományos és 
tanulmányi munka anyagi és egyéb feltételeinek megteremtését szolgálta. 

A felsőoktatási intézmények működésére jelentős hatást gyakoroltak a szervezeti 
felépítést befolyásoló változások: szervezeti egységek megszüntetése, intézetek 
kialakítása, a felsőoktatási, egészségügyi struktúraváltással összefüggő intézményen 
belüli szervezeti átalakítások. 

A 2013. évi költségvetés végrehajtása során tovább erősödött a gazdasági egyensúly 
javításának igénye, a hosszú távon is megfelelő egyensúlyi feltételek létrehozásának 
szükségessége, a stabilitás biztosítása. Az egyetemek és főiskolák 2013. évben 
szigorúbb feltételek között gazdálkodtak, működési kiadásaik65,6 %-át bevételi 
forrásokkal biztosították. Pénzforgalmuk alakulását naprakészen, figyelemmel 
kísérték, likviditásukat a rendszeres elemzések, az összehangolt vezetői döntések 
eredményeként, illetve a rendelkezésre álló saját bevételek, pályázati előlegek 
segítségével többségében sikerült megőrizniük.  

A felsőoktatási intézmények a stabilitás megtartása érdekében továbbra is 
legfontosabb feladatuknak tekintették a teljesítményeken alapuló létszám gazdálkodás 
folytatását, az összintézményi érdekek érvényre juttatását, az összefogás erősítését, az 
erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást. 

Az intézmények a gazdasági önállóság lehetőségével élve a rendelkezésükre bocsátott 
előirányzatokkal, vagyonnal felelősségteljesen, fegyelmezetten gazdálkodtak. Jelentős 
erőfeszítéseket tettek a hatékony működés megteremtéséért, az európai szintű oktatás, 
gyógyítás, kutatás színvonalának biztosítása érdekében. 
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6. cím Egyéb oktatási intézmények 

Oktatási Hivatal 

 
Törzskönyvi azonosító száma: 329727 
Honlap: www.oktatas.hu/hivatal 
 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) 2007. január 1-jével került megalapításra. 
Az OH központi költségvetési szerv, amely központi hivatalként működik, feladatait 
országos illetékességgel látja el. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) 
Korm. rendelet határozza meg az OH jogállását, feladat- és hatáskörét, a közneveléssel 
és a felsőoktatással kapcsolatos feladatait. Közfeladatát a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvényben, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvényben, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, valamint a 
külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben és 
más jogszabályban meghatározottak alapján látja el. 
 
Az Oktatási Hivatal alaptevékenységként a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséért felelős hatóság, közoktatási feladatkörben eljáró hivatal, a közoktatási és 
értékelési vizsgaközpont, a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szerv és a 
felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv feladatait látja el. Az 
OH felel a felvételi eljárás lebonyolításáért a köz-és felsőoktatásban: nyilvántartja a 
jelentkezőket és adataikat, valamint széles körű tájékoztatással segíti a felvételizőket. 
Az OH gondoskodik arról, hogy a látogatók mindig naprakész, oktatással kapcsolatos 
információkat találjanak a honlapon. Az OH végzi a külföldi egyetemek és főiskolák 
által kiadott oklevelek hazai elismertetését, valamint a külföldi nyelvvizsga-
bizonyítványok honosítását. Emellett a pedagógus-továbbképzések és a nyelvvizsgák 
akkreditációját. 
Az OH-n belül zajlik az érettségi vizsgák előkészítése és megszervezése, továbbá az 
OH honlapjáról tölthető le az a jelentkezési lap, amelyet a nem közoktatásban tanuló, 
de érettségizni szándékozóknak kell kitölteniük az érettségi vizsgán történő részvétel 
érdekében.  
Megtervezi és figyelemmel kíséri az országos méréseket, elkészíti az azokról szóló 
jelentéseket. Koordinálja az oktatási intézményekben lezajló szakmai ellenőrzéseket, 
nyilvántartja az értékelések eredményeit, és tájékoztatja arról az iskolafenntartókat.   
Az OH szervezi az országos közoktatási tanulmányi versenyeket, így a 
legrangosabbnak számító OKTV-t (Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt) is. 
Továbbá iskolarendszeren kívüli képzésekkel is foglalkozik: pl. a szakképzések 
elindításához benyújtott kérelmeket engedélyezi. 
Az OH feladatköre felöleli az egész oktatási rendszert: az általános iskolába belépő 
hétéves tanuló első diákigazolványától kezdve a csaknem húsz évvel később kézhez 
kapott diplomáig vezető úton minden, tanulmányaival kapcsolatos hatósági 
ügyintézést. 

3114



 
 

 
Az OH vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 2013. évben az OH három dolgozó 
részére biztosított lakásvásárlási kölcsönt, összesen 5,0 millió forint nagyságrendben. 
 
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  5 327,7 4 331,2 4 331,2 9 257,1 7 260,2 136,3 78,4 

ebből:  
személyi juttatás 

1 296,3 1 257,6 1 257,6 2 402,2 1 973,1 152,2 82,1 

Bevétel  4 066,4 1 800,0 1 800,0 4 862,8 4 953,2 121,8 101,9 

Támogatás  2 516,3 2 531,2 2 531,2 2 438,5 2 438,5 96,9 100,0 

Előirányzat-
maradvány  

700,8 0,0 0,0 1 955,8 1 903,2 271,6 97,3 

Létszám (fő)   223 174  174 318 142,6 182,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3115



 
 

  
millió forintban egy tizedessel fő 

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

Létszám  
(engedé-
lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 
(eredeti) 4 331,2 1 800,0 2 531,2 1 257,6 174 

Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskörben -101,7  -101,7 12,3 0,0 

1868/2013. (XI. 19.) Korm. határozat  -117,4  -117,4 0,0   

1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat - 
bérkompenzáció 3,6  3,6 2,8   

1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
Bérkompenzáció elszámolás 0,2  0,2 0,2  

7858/19/2013.NGM Prémiumévek I. név 3,1  3,1 2,4   

16672/18/2013. NGM Prémiumévek II. név 3,0  3,0 2,3   

22872/15/2013.NGM Prémiumévek III. név 2,9  2,9 2,3   

27462/16/2013.NGM Prémiumévek IV. név 2,9  2,9 2,3   

Irányítószervi hatáskörben 538,7 529,7 9,0 0,0  

Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 9,0  9,0 0,0  

- Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás 9,0  9,0 0,0  

Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-
módosítás 529,7 529,7 0,0 0,0  

- többletbevétel beemelése 529,7 529,7 0,0 0,0  

Intézményi hatáskörben 4 488,9 4 488,9 0,0 1 132,3  

2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 955,8 1 955,8 0,0 402,4   

Többletbevétel 2 533,1 2 533,1 0,0 887,4   

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -157,5 

Előirányzat-módosítás összesen: 4 925,9 5 018,6 -92,7 1 144,6  

2013. évi módosított előirányzat 9 257,1 6 818,6 2 438,5 2 402,2 174 
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Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása 
 
Az OH 2013. évi költségvetésének kiadási összege 4.331,2 millió forintban lett 
meghatározva, ami az évközi módosítások következtében 9.257,1 millió forintra 
változott. A kiadás teljesítése 7.260,2 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 
78,4%-a. Az előirányzat módosítás összegéből -101,7 millió forint kormányzati 
hatáskörben, 538,7 millió forint irányítószervi hatáskörben, 4.488,9 millió forint 
intézményi hatáskörben történt. 
 
A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból -117,4 millió 
forint az 1868/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján végrehajtott módosítás, míg a 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának 
finanszírozására 3,8 millió forint többlettámogatásban részesült az OH. Az OH a 
Prémiumévek program kapcsán, a 2013. évben felmerülő kiadásokra 11,9 millió forint 
többlettámogatásban részesült. 
 
Irányító szervi hatáskörben 538,7 millió forint összegű kiadási előirányzat-
módosítás történt a 2013. évben. Az előirányzat-módosítás 98,3 %-a az év közben 
befolyt többletbevétel előirányzatosításából, 9,0 millió forint a Magyar Akkreditációs 
Bizottság külső értékelésének költségeire adott többlettámogatásból adódik. 
 
Az intézményi hatáskörben történt 4.488,9 millió forint összegű előirányzat-
módosítás az előző évi maradvány (1.955,8 millió forint) felhasználása, valamint a 
2.533,1 millió forint összegben befolyt többletbevétel felhasználása érdekében 
végrehajtott előirányzatosításból adódik. A többletbevételek jelentős része az EU-s 
programok kapcsán realizálódott többletbevételekből származik. 
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
Az OH személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (1.257,6 millió forint) 
év közben összesen 1.144,6 millió forinttal került megemelésre az alábbiak szerint: 

- kormányzati hatáskörben a bérkompenzáció és a prémiumévek kapcsán 
összesen 12,3 millió forint összegben, 

- intézményi hatáskörben az előző évi maradvány felhasználása kapcsán 402,4 
millió forint összegben, a realizálódott többletbevételek előirányzatosítása 
kapcsán 887,4 millió forinttal, 

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kapcsán 157,5 millió forint 
átcsoportosítás történt a személyi juttatások előirányzatról. 

 
A személyi juttatások teljesítése 156,9 %-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. 
Ennek oka az, hogy 2013. évben az európai uniós pályázatok megvalósítására létrejött 
Projektigazgatóság személyi állománya bővült, így a feladatellátáshoz szükséges bérek 
megemelték a tény adatot, amely az elemi költségvetés tervezésekor nem volt ismert. 
Ehhez kapcsolódóan a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 161,9 %-kal haladja 
meg az eredeti előirányzatot. A Projektigazgatóság bér és járulék költségeit a projekt 
költségvetései tartalmazzák. 
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Az OH 2013. évi költségvetésében 174 fő engedélyezett létszám került jóváhagyásra, 
ami az uniós programok megvalósításához engedélyezett határozott idejű 
foglalkoztatás miatt a teljesítésadatban magasabb átlagos statisztikai létszámot 
eredményezett. 
 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.742,5 millió forint összegben került 
meghatározásra, ami az évközi módosítások következtében 5.413,9 millió forintra 
változott és 4.216,9 millió forintra teljesült. Az előirányzat-változás jelentős részét 
(2,250,1 millió forintot) az intézményi hatáskörben végrehajtott előző évi maradvány 
felhasználása, valamint a többletbevételek előirányzat növelése eredményezi. Az 
összes teljesítés 25,9 %-át a szolgáltatási kiadások, 21,1%-át a vásárolt szolgáltatások, 
21,4 %-át egyéb dologi kiadások, 16,6 %-át működési célú általános forgalmi adó 
kiadásaik teszik ki.  
2013. évben az európai uniós projektek lebonyolításához szükséges volt egyéb 
információhordozó, valamint kisösszegű tárgyi eszközök beszerzése is. Ezen tételek 
esetén az eredeti előirányzathoz képest magas teljesítés mutatkozik. 
A bérleti és lízingdíjak teljesítése 366,8%-kal magasabb felhasználást mutat, mint az 
eredeti előirányzat, amely a Projektigazgatóság részére, a Budapest V. kerület, Honvéd 
utca 20./A. szám alatt bérelt ingatlan, valamint a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-001 
projekt keretében a megyei képviseletek felállítása céljából bérelt irodák bérleti 
díjának növekedése eredményezi. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 
teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 43,2%-os felhasználást jelez. Az 
alacsony felhasználást az indokolja, hogy az OH a 2013. év második félévtől a 
felsőoktatási felvételi kapcsán áttért az elektronikus számlaküldésre, így a postaköltség 
jelentősen csökkent. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az OH felújítás soron eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 2013. év során 
előirányzat módosítás nem történt. 
 
A beruházási kiadások eredeti előirányzata (8,0 millió forint) az előirányzat 
módosítások következtében 782,2 millió forintra emelkedett. Az előirányzat 
változásának 73,4 %-át a többletbevétel, 26,6 %-át az előző évi maradvány 
igénybevétele kapcsán végrehajtott előirányzat módosítás adja. A tényleges teljesítés 
532,7 millió forint volt, amelyből az OH az immateriális javak (elsősorban az uniós 
projektek végrehajtásához kapcsolódó szoftverek) vásárlására 376,4 millió forintot, 
gépek, berendezések és felszerelések vásárlására 43,1 millió forintot, mindezek 
forgalmi adójának megfizetésére 113,2 millió forintot költött. 
A befektetett eszközök magas teljesítésértéke szintén az európai uniós projektek 
megvalósítása során felmerült beszerzések következménye.  
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A bevételek alakulása 
 
2013. évben az OH költségvetésének saját bevételi összege 1.800, 0 millió forintban 
került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások következtében 4.862,8 millió 
forintra emelkedett, a tényleges teljesítés 4.953,2 millió forint volt. 
 
Irányító szervi hatáskörben 529,7 millió forint összegű – kizárólag többletbevételhez 
kapcsolódó – előirányzat-módosítás történt a 2013. évben. 
Az intézményi hatáskörben történt 4.488,9 millió forint összegű előirányzat-
módosítás az előző évi maradvány (1.955,8 millió forint) felhasználásából, valamint 
2.533,1 millió forint összegű többletbevételnek az előirányzat-emeléséből keletkezett. 
A többletbevételek jelentős részét az EU-s programok kapcsán realizálódott 
többletbevétel adja. 
Intézményi működési bevételek soron az OH szolgáltatás jellegű bevételei kerülnek 
bemutatásra. A 2,9 millió forint összegű felhalmozási bevétel az intézmény által 
értékesített 3 db gépkocsi értékét tartalmazza. A támogatásértékű bevétel a TÁMOP 
projektekre teljesült előlegeket, valamint a kifizetési kérelmek által leutalt támogatási 
összegeket tartalmazza. 
Összességében az OH-nak – az európai uniós projektek támogatási bevételén kívül – 
az eredeti előirányzathoz viszonyítva 590,1 millió forint bevételi túlteljesítése 
keletkezett. A többletbevételek az egyszeri, kiemelkedő tankönyv akkreditációs 
bevételek, valamint a tervezett felsőoktatási felvételi eljárás bevételeinek magasabb 
teljesülése miatt keletkeztek.  
 
 
Előirányzat-maradvány: 
 
Az OH 2012. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 1.955,8 millió forint volt, 
amelyből a 2013. költségvetési évben 1.903,2 millió forint került felhasználásra. A 
TÁMOP projektek 2012. évről áthúzódó maradványa 52,6 millió forint, amely 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány.  
 
Az OH 2013. évi előirányzat-maradványa összesen 2.087,3 millió forint, amelyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.026,9 millió forint. Ebből 52 ezer forint 
önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány (bérkompenzáció, PÉP program), a 
többi az európai uniós források maradványa, valamint egyéb szállítói 
kötelezettségvállalások. 
A kötelezettségvállalással nem terhelt, de visszahagyásra kért 60,4 millió forint 
maradvány az érettségi bevételek és a felsőoktatási felvételi eljárási díj bevételeiből 
keletkezett. A visszahagyást indokolja, hogy a 2013/2014 évi érettségi  előkészítő 
feladatainak kötelezettségvállalásaira, valamint a felsőoktatási intézmények részére a 
423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § alapján fizetendő díjára a bevételi többlet 
adja a fedezetet. 
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Követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

A követelések (114,2 millió forint) legnagyobb részét az adósok összege (69,5 millió 
forint) teszi ki, amely a magyar állami ösztöndíjas hallgatói nyilvántartás alapján 
kimutatott adósok állományát jelenti. 

A vevőtartozások mértéke 41,7 millió forint, amely a diákigazolványok kiadásából 
származó díjtartozását mutatja. 

 
Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: 
 
Az OH különálló szervezeti egységeként a Projektigazgatóság 2011. év novemberében 
kezdte meg működését. A Projektigazgatóság gondoskodik az OH európai uniós 
forrásból megvalósuló projektjeinek jogszabályszerű, szerződésszerű lebonyolításáról, 
az ennek érdekében szükséges szerződések előkészítéséről, megkötésének 
koordinálásáról, a teljesítés ellenőrzéséről, átvételéről. Gondoskodik a projektek 
támogatási szerződéseiben foglaltak határidőben való végrehajtásának koordinálásáról, 
valamint a támogatási szerződésben foglalt beszámolók határidőben történő, 
szerződésszerű és jogszabályszerű leadásáról. A Projektigazgatóság működését a 
mindenkor hatályos ügyrendje és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján 
végzi. 
 
Az OH-nál 2013. év során folyamatban lévő projektek a következő voltak:  
 
TÁMOP-3.1.1: XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz 

 
A projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal (együttműködve az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézettel és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nkft.-vel) 
A projekt megvalósítási ideje: 2012. augusztus 1. – 2015. január 31. 
A támogatási szerződés hatályba lépése: 2012. október 19. 
A megvalósítás költsége: 1.200,0 millió forint (OH-PI) 
A felhasználás összege: 268,5 millió forint 
 
A projekt célja: 
A közoktatás-fejlesztés szakmai, informatikai támogatása, minőségbiztosítása és 
nyomon követése a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek 
(továbbiakban: Nkt.) és az új tartalmi szabályozóknak megfelelően, a közoktatás 
információs rendszeréhez kapcsolódóan. 
 
Az OH feladatai: 

• A Köznevelési Információs Rendszer megújítása;  
• A Köznevelési Információs Rendszer (KIR) megújítása a köznevelési rendszer 

átalakulásával keletkező új igények kiszolgálásának céljából a köznevelés más 
rendszereihez (Felsőoktatási Információs Rendszer, Diákigazolvány igénylési, 
nyilvántartási rendszer, Felvi, Fejlesztési és Nyomonkövető Felület, 
Iskolatáska) való kapcsolódás és e rendszerek közti átjárhatóság biztosításával; 
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• A köznevelés új rendszeréből következő informatikai fejlesztési területek 
feltárása, meghatározása és a szükséges informatikai specifikáció elkészítése; 

• Az új köznevelési rendszerhez kapcsolódó jogalkotási feladatok közoktatás-
szakmai támogatása; 

• A Nemzeti Köznevelési Akkreditációs Központ kialakítása; 
• Köznevelési Információs és Közösségi Portál kialakítása; 
• A közoktatási konstrukciókban kifejlesztett szolgáltatások és termékek 

egyenletesen magas minőségi szintjének biztosítása. 
 
TÁMOP-3.1.5/12: Pedagógusképzés támogatása 
 
A projekt megvalósítója: Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft., valamint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet konzorciuma 
A projekt megvalósítási ideje: 2012. augusztus 1. – 2015. január 31. 
A támogatási szerződés hatályba lépése: 2012. október 24. 
A megvalósítás költsége: 3.700,0 millió forint 
A felhasználás összege: 796,3 millió forint 
 
A projekt célja:  
A projekt alapvető célja a pedagógus-továbbképzési rendszer Nemzeti Köznevelési 
Rendszerre épülő megújítása a jelenlegi rendszer felülvizsgálatával, tartalmi, 
szerkezeti megújításával, az életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programok 
fejlesztésével, valamint a pedagógusok szakmai előmenetelét támogató szaktanácsadói 
szolgáltatások megújításával. 
  
A projekt célja továbbá: 
• Az újonnan létrejött képzési programok lebonyolítása, nyomon követése; 
• A pedagógus életpálya, szakmai előmenetel nyilvántartása az arra létrehozott 

nyomon követő rendszer segítségével; 
• Egy új, eTanulás alapú pedagógus-továbbképzési IT rendszer kialakítása és 

működtetése;  
• A közoktatás-fejlesztésben eddig háttérben maradó intézmények, valamint a 

szakiskolák közismereti tantárgyait tanító pedagógusainak értékelése során feltárt 
fejlesztési hiányterületekre koncentráló képzési és képzői kapacitás, valamint a 
képzéseket támogató rendszer megteremtése. 

 
Az OH feladatai: 

• Új, egységes pedagógus-továbbképzési koncepció kidolgozása és javaslattétel a 
pedagógus-továbbképzés jogszabályi környezetének átalakítására; 

• A pedagógus Életpálya fokozataihoz kapcsolódó képzési és minősítési rendszer 
kialakítása. 
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TÁMOP-3.1.8: Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban 
 
A projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal 
A projekt megvalósítási ideje: 2011. november 15. – 2015. január 31. 
A támogatási szerződés hatályba lépése: 2012. január 25. 
A megvalósítás költsége: 3.046,0 millió forint 
A felhasználás összege: 1.243,5 millió forint 
 
A projekt célja:  
A közoktatási szolgáltatások szakmai elszámoltathatóságának biztosítása, a központi 
és helyi oktatásirányítás szereplői tevékenységének támogatása. Az országos mérések 
és vizsgák adataival, továbbá a helyi és országos minőségértékelési információkkal 
támogatott intézményi szervezeti tanulás, illetve az azon alapuló iskolafejlesztés 
támogatása, különös tekintettel az iskolafenntartók megalapozott információkkal 
történő tájékoztatására.  
 
Az OH feladatai: 

• A tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztése a közoktatásban;  
• Az intézményi önértékelés és külső értékelés rendszerének fejlesztése a 

közoktatásban; 
• Információmenedzsment, visszacsatolás; 
• Az intézmények minőségfejlesztési folyamatainak fejlesztési célú támogatása; 
• A Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztése. 

 
TÁMOP-3.1.10-11/1 Helyi oktatásirányítás fejlesztése 
 
A projekt megvalósítója: Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. konzorciuma 
A projekt megvalósítási ideje: 2012. július 1. – 2014. december 31. 
A támogatási szerződés hatályba lépése: 2012. október 19. 
A megvalósítás költsége: 3.392,0 millió forint (OH-PI) 
A felhasználás összege: 733,2 millió forint 
 
A projekt célja: 
A projekt célja a magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, 
eredményességi és méltányossági mutatóinak – javítása: a köznevelési rendszer 
szerkezetének, irányítási modelljének és finanszírozásának átalakításával. A projekt 
közvetlen célja: az új szerkezetű közigazgatási egységek mellé rendelt tankerületek 
intézményhálózatának teljes körű felmérése és helyzetelemzése által javaslattétel a 
köznevelés új intézményszerkezetének kialakítására, az új intézményszerkezet 
kialakításának szakmai és informatikai támogatása, az intézményfenntartói és 
intézményirányítói feladatokat ellátók felkészítése a releváns feladatokra, az új 
köznevelési törvény és végrehajtási rendeleteinek megfelelő intézményi működés 
szakmai támogatása, valamint az új szerkezetű intézményhálózat ellenőrzési 
protokolljának kidolgozása és működtetése. 
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Az OH feladatai: 
• A köznevelési intézmények komplex helyzetfelmérése; 
• Komplex helyzetelemzés, javaslatok megfogalmazása az optimális köznevelési 

intézményszerkezet kialakítására; 
• Megyei képviseletek felállítása és működtetése; 
• Az intézményrendszer átszervezési, átalakítási folyamatának szakmai 

támogatása; 
• A megvalósult átszervezés hatásainak elemzése; 
• A kormányhivatalok és a köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó 

állami intézmény(ek) felkészítése a szakmai és a fenntartói feladatok ellátására;  
• A fenntartóváltásból, az átszervezésből illetve az Nkt.-ból és egyéb kapcsolódó 

jogszabályokból adódó szakmai munka támogatása; 
• A projekt kommunikációs, tájékoztatási tevékenységeinek keretén belül megyei 

szakmai műhelyek, megyei szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása, 
Közösségi Információs Portál működtetés, „A mi iskolánk 2013" egyéni és 
közösségi alkotópályázat lebonyolítása. 

 
TÁMOP-4.1.3: Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem 
 
A projekt megvalósítója: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság az Oktatási Hivatallal konzorciumban 
A projekt megvalósítási ideje: 2012. március 1.–2014. szeptember 30. 
A támogatási szerződés hatályba lépése: 2012. június 14. 
A megvalósítás költsége: 1.480,0 millió forint (amelyből az OH költségvetése 427,0 
millió forint) 
 
A projekt célja: 
A cél olyan integrált ágazati rendszerek kialakítása és bevezetése, amelyek 
megfelelnek mind a hazai ágazatirányítási elvárásoknak, mind az Európai Unió 
vonatkozó irányelveinek és keretrendszereinek az alábbi területeken: diplomás 
pályakövető rendszer, adattár alapú vezetői információs rendszerek, ágazati 
nyilvántartások, Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR), előzetesen megszerzett 
tudás elismerésének (validáció) rendszere. 
Cél: a már megkezdett központi szolgáltatások és keretrendszerek, valamint az új 
fejlesztések összekapcsolása révén integrált és teljes körű felsőoktatási információs 
bázis biztosítása, illetve az első szakaszban kifejlesztett módszertani fejlesztések 
implementációja. 
 
Az OH feladatai: 
• A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésének szakmai támogatása; 
• Az előzetesen megszerzett tudás elismerési eljárásának továbbfejlesztése; 
• A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyomon követését végző 

nyilvántartó rendszer fejlesztése; 
• Felkészülés az OECD AHELO projektjére. 
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TÁMOP-7.2.1: Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA 
fejlesztések tervezése érdekében 
 
A projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal 
A projekt megvalósítási ideje: 2012. július 17.–2014. február 28. 
A támogatási szerződés hatályba lépése: 2012. szeptember 20. 
A megvalósítás költsége: 269,4 millió forint 
A felhasználás összege: 196,6 millió forint 
 
A projekt célja: 
A projekt célja egy olyan komplex kutatási felmérés, amely az átalakuló felsőoktatási 
rendszerben hatásvizsgálatokkal segíti a képzési szerkezet, a képzési portfóliók, a 
hallgatói szolgáltatások, és a felsőoktatással kapcsolatos attitűdök vizsgálatát. Ezek a 
komponensek a TÁMOP 4. prioritás fejlesztési konstrukcióinak az ágazat fejlődésére 
gyakorolt hatásait vizsgálják, és a szakmapolitikai célokkal való összhangját elemzik. 
Ezek a háttérelemzések segítik a következő Operatív Program tervezését, és 
megalapozzák a 2014-2020-as támogatási időszak fejlesztési igényeit. A projekt 
eredményei támogatják továbbá a Felsőoktatási Tervezési Testület és Felsőoktatási 
Tervezési Központ adatalapú döntés előkészítését, valamint az ágazati irányítás 
tényalapú döntéshozatalát. 
 
Az OH feladatai: 

• Képzési szerkezet felülvizsgálata, képzési fejlesztési irányok meghatározása, 
hallgatói kereslet- és hallgatói vonzáskörzet elemzések;  

• Felsőoktatási tudástérkép, intézményfejlesztési tervek és K+F valamint IKT 
fejlesztés lehetőségeinek vizsgálata; 

• Felsőoktatási elektronikus tananyagok minőségi elemzése; 
• Országos és regionális reprezentatív vizsgálatok a képzésekkel és a 

tudománnyal kapcsolatos attitűdökről; 
• Felsőoktatási informatikai és hallgatói szolgáltatási területek, a hallgatók 

képzésben való részvételét támogató rendszerek felmérése. 
 
EKOP-2.3.6: Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer 
kiépítése 
 
A projekt megvalósítója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
(konzorciumvezető), Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatal, Oktatási Hivatal  
A projekt megvalósítási ideje: 2011. december 01 – 2013. június 30. 
A támogatási szerződés hatályba lépése: 2012. március 30. 
A megvalósítás költsége: 578,5 millió forint 
 
A projekt célja: 
A diákigazolvány igénylési és kiadási folyamatának elektronizálása, a pedagógus és 
oktatói igazolványok egységesítése, és a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) 
specifikációjának megfelelő okmányok kiadása. 
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ÁROP 1.2.18/A-2013: Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára 
 
A projekt megvalósítója: Oktatási Hivatal 
A projekt megvalósítási ideje: 2013. október 1. – 2014. április 30. 
A támogatási szerződés hatályba lépése: 2014. január 14. 
A megvalósítás költsége: 27,0 millió forint 
 
A projekt célja: 
Az OH saját szervezetének átvilágításával, valamint a szervezet elemeinek egyedi és 
integrált fejlesztésével növeli szakmai potenciálját, erősíti országos hatáskörű hivatali 
szerepét, ezáltal képessé válik arra, hogy tartósan magas szintű szolgáltatásokat 
nyújtson az oktatási élet szereplői számára. 
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Felsőoktatási szakmai ágazat  

 
20/2 alcím Normatív finanszírozás 
20/2/2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 9 251,3   9 251,3   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 741,8 741,8     

- 2013.évi többletbevétel 940,6 940,6     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -57,9   -57,9   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 11,2   11,2   

Módosítások összesen 1 635,7 1 682,4 -46,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 10 887,0 1 682,4 9 204,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 9 251,3 0,0 9 251,3 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 635,7 1 682,4 -46,7 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 741,8 741,8   

- 2013.évi többletbevétel 940,6 940,6   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -57,9   -57,9 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 11,2   11,2 

2013. évi módosított előirányzat 10 887,0 1 682,4 9 204,6 

 
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 9 251,3 9 251,3 10 887,0 10 506,8  97% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 940,6 949,7  101% 

Támogatás 0,0 9 251,3 9 251,3 9 204,6 9 204,6  100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 741,8 683,7  92% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (3 db) 72,3 72,3   

− más fejezet intézménye 100,0 100,0   

− alapítvány 941,4 941,4   

− közalapítvány 58,4 58,4   

− nonprofit társaság 542,1 542,1   

− gazdasági társaság 837,0 837,0   

− egyéb (megjelölve) 7 955,6 7955,6 0,0 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 58,4 58,4   

 egyház 7 897,2 7897,2   

Összes kifizetés 10 506,8 10506,8 0,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton 9.251,3 millió forint eredeti támogatási előirányzat 
került megtervezésre. A 2012. évi maradvány és a 2013. évi bevétel 
előirányzatosításával, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti 
átcsoportosítással a rendelkezésre álló előirányzat 10.887,0 millió forint volt, 
amelyhez 9,1 millió forint nem előirányzatosított bevétel folyt be. 
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználásának a célja a hallgatók 
juttatásaival kapcsolatos normatív támogatás, valamint az egyházi intézmények hitéleti 
képzése, világi képzése, magán és alapítványi intézmények képzése támogatásának 
biztosítása. 

 
Az előirányzat tartalmazza az Nftv. 1. sz. mellékletében szerepelő nem állami 
felsőoktatási intézmények hallgatókkal kapcsolatos költségvetési normatív 
támogatását. Az előirányzat kedvezményezettjei az egyházi, magán és alapítványi 
felsőoktatási intézmények, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó 
diákotthonok. A támogatások megállapítása a nem állami felsőoktatási intézményekkel 
kötött finanszírozási megállapodások értelmében hallgatói létszám szerint történt.  

Az előirányzaton a 2013. évi teljesített kifizetés összesen 10.506,8 millió forint volt. A 
2013. évi elszámolásokban megállapított alulfinanszírozás kiegyenlítésére a 2013. évi 
maradvány kerül biztosításra, amelynek teljesítése áthúzódik a 2014. évre. Az 
intézmények a 2013. évi elszámolásban megállapított túlfinanszírozás összegét 
részletfizetéssel történő törlesztéssel rendezik. 

Az előirányzat tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények állami 
(rész)ösztöndíjas hallgatóinak, a kifutó rendszerű államilag támogatott hallgatók 
támogatását, az intézmények kollégiumainak, az egyházak és szervezeteik által 
fenntartott felsőoktatási diákotthonok, valamint a magán felsőoktatási intézmények 
által fenntartott kollégiumok támogatási összegét. Tartalmazta továbbá a nem állami 
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felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, kollégiumi ellátásra jogosult, de 
kollégiumi ellátásban nem részesülő hallgatóinak lakhatási támogatását, a nem állami 
felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatóinak 
tankönyv- és jegyzetvásárlásához, illetve a tankönyvek és jegyzetek előállításához, a 
hallgatók egészséges életmódjának kialakításához szükséges testi-nevelési 
(tömegsport) feladatokhoz, hallgatói tömegsport rendezvényekhez, valamint a 
kulturális tevékenységekhez, szabad művelődési formák elterjesztéséhez nyújtandó 
támogatását. Tartalmazta a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, 
állami ösztöndíjas doktoranduszainak ösztöndíját az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései szerint, a köztársasági ösztöndíjban részesülő nem állami 
felsőoktatási intézmények hallgatóinak 10 hónapra szóló ösztöndíját, a felsőoktatási 
intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatására szolgáló 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj nem állami intézményekre 
vonatkozó költségvetési támogatását, valamint az intézmények hallgatóinak nyújtható 
ösztöndíjat. Az elszámolások benyújtása megtörtént, az elszámolások lezárása ügyrend 
szerint áthúzódik a 2014. évre. 

Az előirányzat tartalmazza a nem állami fenntartású felsőoktatási intézmények 
képzési, ide értve az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzésben részesülő 
hallgatóinak képzésére fordított előirányzatot is, valamint tudományos, kulturális, 
fenntartói és fejlesztési célú támogatást, valamint a speciális célú feladattámogatásokat 
is. 

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felosztása a nem állami felsőoktatási 
intézményekkel kötött megállapodások, valamint a hallgatói létszám alapján történik. 
Az elszámolások benyújtása – határidőre – megtörtént. A magán és alapítványi 
felsőoktatási intézmények 2013. évi költségvetési támogatásának elszámolása 
lezárásra került, valamint lezárásra kerültek a nem felsőoktatási intézményekhez 
tartozó diákotthonok elszámolásai is. Az egyházi felsőoktatási intézmények 2013. évi 
költségvetési támogatás elszámolásának lezárása áthúzódik a 2014. évre.  
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20/3 alcím Felsőoktatási feladatok támogatása 
20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 404,1   404,1 100,0 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -85,5   -85,5   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -28,1   -28,1 -8,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 58,3 58,3     

- 2013.évi többletbevétel 4,7 4,7     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 29,9   29,9 2,4 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -86,9 

Módosítások összesen -20,7 63,0 -83,7 -92,5 

2013. évi módosított előirányzat 383,4 63,0 320,4 7,5 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 404,1 0,0 404,1 

Módosítások kedvezményezettenként -28,1 0,0 -28,1 

 - saját intézménynek -28,1 0,0 -28,1 

    = meghatározott feladatra -28,1   -28,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 7,4 63,0 -55,6 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 58,3 58,3   

- 2013.évi többletbevétel 4,7 4,7   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -85,5   -85,5 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 29,9   29,9 

2013. évi módosított előirányzat 383,4 63,0 320,4 
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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 56,3 404,1 404,1 383,4 300,7 534% 78% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 100,0 100,0 7,5 0,0  0% 

Bevétel 1,5 0,0 0,0 4,7 4,7 313% 100% 

Támogatás 113,1 404,1 404,1 320,4 320,4 283% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 58,3 58,3  100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (3 db) 42,9   42,9 

− közalapítvány 8,0   8,0 

− egyéb (megjelölve) 249,8 192,3 57,5 

 társadalmi szervezet 111,2 72,2 39,0 

 egyéb szervezet 120,1 120,1   

 köztestület 12,5   12,5 

 egyház 6,0   6,0 

Összes kifizetés 300,7 192,3 108,4 

 
A fejezeti soron 404,1 millió forint támogatási előirányzat került megtervezésre. A 
kormányhatáskörű módosítások, a 2012. évi maradványok és a 2013. évi bevételek 
előirányzatosításának, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti 
átcsoportosítások eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 411,5 millió forint 
volt.  

A felosztás egyedi döntés alapján történt, a támogatások elszámolása, elfogadása 
áthúzódik a 2014. évre. Az előirányzat egyrészt forrást biztosított a hagyományos és új 
típusú képzési szerkezet támogatása mellett olyan speciális feladatok támogatására, 
amelyek a normatív támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását segítik elő, 
másrészt fedezetet biztosított a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének 
kibontakoztatásához – a Felsőoktatási Mentorprogramhoz. A felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 
28. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében hozott döntés alapján a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája – mint az ország valamennyi 
felsőoktatási intézményében képviselettel, és megfelelő infrastrukturális feltételekkel 
rendelkező szervezet – koordinálja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény 54. §-ában és a 108.§ 28. pontjában meghatározott mentorprogramot, a 
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megkötött támogatási szerződésben meghatározott időtartam alatt és feltételekkel. A 
mentorprogram célja az előnyben részesítés segítségével a felsőoktatási 
intézményekbe felvételt nyert, halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók 
beilleszkedésének elősegítése, személyes kapcsolaton alapuló támogatással, 
mentorálással. 
 
Az előirányzat tartalmazza a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, valamint a 
hallgatók és a doktoranduszok országos képviseletét ellátó szervezetek, a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciájának és a Doktoranduszok Országos 
Szövetségének működéséhez nyújtható támogatást, a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat Magyar Tudomány Ünnepe cikkpályázatához kapcsolódó támogatást.  

Az Nftv. 70. § alapján a MAB a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, 
művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és 
értékelését elősegítő országos szakértői testület. A támogatás célja a Bizottság 
működési költségeihez történő hozzájárulás. A 2013. évi támogatás a MAB számára a 
tárgyévben előfinanszírozás keretében került biztosításra. Az elszámolás elfogadása 
megtörtént. 

A hallgatók országos képviseletét – az Nftv. 63. §-ában meghatározott kivétellel - a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (továbbiakban: HÖOK) látja el, 
tevékenységéhez az oktatásért felelős miniszter támogatást ad. A támogatás összege 
2013. évben 50,0 millió forint volt. A HÖOK mint a magyarországi felsőoktatási 
intézmények hallgatói önkormányzatainak országos érdekképviseleti szervezete, a 
magyar felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében, intézményi és regionális szinten nem 
megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatokat végez. A HÖOK elősegíti a 
magyar hallgatóság érdekeinek érvényesítését hazai és nemzetközi téren, különös 
tekintettel az Európai Unió tagállamaira. E területeken különösen jogszabályok 
alkotását kezdeményezi, véleményt nyilvánít jogszabályok tervezeteiről, szakmai 
előadásokat, vitaüléseket rendez, valamint szervezi és segíti a tagjai közötti 
információáramlást, együttműködik más hazai és nemzetközi, felsőoktatással és 
ifjúsági érdekképviselettel foglalkozó szervezetekkel. A részletes szakmai és pénzügyi 
beszámoló elfogadása, az elszámolás lezárása megtörtént. 

A felsőoktatási intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak országos 
képviseletét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (továbbiakban: DOSZ) látja el, 
amely tevékenységhez a tárca a 2013. évben 25,0 millió forint támogatást biztosított. 
A DOSZ feladata a tudományos közélet szervezése, különösen konferenciák 
szervezése, tájékoztatók és szakmai kiadványok megjelentetése; kapcsolattartás hazai 
felsőoktatási szervezetekkel, valamint a nemzetközi és külföldi doktorandusz, diák- 
ifjúsági és szakmai szervezetekkel. A DOSZ évek óta szokásos rendezvényei a Tavaszi 
Szél konferencia, valamint a Doktorandusz Tábor. A Tavaszi Szél konferencia 
tudományos igényű rendezvény, ahol a doktoranduszok bemutatják a kutatási 
eredményeiket, amelyet a konferencia kiadványában publikálnak is. Az elszámolás 
részletes szakmai és pénzügyi beszámoló alapján történt, a támogatási szerződésben 
meghatározottak szerint. Az elszámolás lezárása és elfogadása megtörtént. 

Az előirányzaton 82,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezett.  
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20/3/2 Lakitelek Népfőiskola támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 300,0   300,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 300,0 0,0 300,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 300,0 0,0 300,0 

 
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 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  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 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0  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       

− alapítvány 300,0 300,0   

Összes kifizetés 300,0 300,0 0,0 

 

Az előirányzat tartalmazza a Népfőiskola napi működéséhez, valamint a Kárpát-
medencei népfőiskolai programok finanszírozásához nyújtandó támogatás összegét. A 
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támogatás egyedi döntés alapján került biztosításra. Az eredeti támogatási előirányzat 
300,0 millió forint teljes egészében felhasználásra és elszámolásra került. A Lakitelek 
Népfőiskola minden korosztálynak kínál közösségi alkalmat, képzési lehetőséget. A 
Népfőiskola az elmúlt két évtized tapasztalataival, valamint anyagi forrásokkal segíti a 
Kárpád-medencei népfőiskolákat. A Népfőiskola segíti mindazokat, akik akár 
vállalkozásban, akár családi gazdaságban, akár az amatőr mozgalom valamely 
területén alkotóként közösségre vágynak, új ismereteket kívánnak szerezni. 
 
20/3/3 Kiválósági támogatások 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10 000,0   10 000,0 5 500,0 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -150,0   -150,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -9 315,3   -9 315,3 -4 072,9 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -1 387,3 

Módosítások összesen -9 465,3 0,0 -9 465,3 -5 460,2 

2013. évi módosított előirányzat 534,7 0,0 534,7 39,8 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 10 000,0 0,0 10 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként -9 315,3 0,0 -9 315,3 

 - saját intézménynek -9 315,3 0,0 -9 315,3 

    = meghatározott feladatra -9 315,3   -9 315,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -150,0 0,0 -150,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -150,0   -150,0 

2013. évi módosított előirányzat 534,7 0,0 534,7 
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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 10 000,0 10 000,0 534,7 304,8  57% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 5 500,0 5 500,0 39,8 0,0  0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás 0,0 10 000,0 10 000,0 534,7 534,7  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       

− közalapítvány 24,0   24,0 

− egyéb (megjelölve) 280,8 0,0 280,8 

 egyház 280,8   280,8 

Összes kifizetés 304,8 0,0 304,8 

 

A fejezet támogatást biztosít a minősített intézményekben az oktatás szintjének 
növeléséhez, a független kutatás-fejlesztés előmozdításához, a kutatási eredmények 
terjesztéséhez, az oktatói és kutatói kiválóság elismeréséhez, a nemzetközi 
kapcsolatépítéshez, valamint a technológiaátadásra irányuló tevékenységekhez. 
A támogatás nyújtásának jogszabályi hátterét a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 
szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet biztosítja. A 2013. évi eredeti támogatási 
előirányzat 10.000,0 millió forint volt. A kormányhatáskörben történő módosítás 
eredményeként a rendelkezésre álló előirányzat 9.850,0 millió forintra módosult. A 
9.850,0 millió forint elosztása egyedi döntés alapján történt, az elszámolások 
határideje áthúzódik a 2014. évre.  
 
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet alapján 6 
egyetem a nemzetközi rangsorban való előrejutást megcélzó „kiemelt felsőoktatási 
intézmény” minősítést kapott, ezen túlmenően a kiemelkedő, nemzetközi szintű 
képzést nyújtó és komplex K+F+I tevékenységet végző 6 egyetem, valamint 4 
egyetemi kar „kutató” minősítést, regionális hatáskörű K+F+I tevékenységet végző 2 
főiskola „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítést kapott az alábbiak szerint. 
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Kiemelt felsőoktatási intézmények és támogatásuk: 
             millió forintban, egy tizedessel 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 1.583,8 
Szegedi Tudományegyetem 1.442,2 
Debreceni Egyetem 1.474,0 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 300,0 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 84,3 
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 115,7 
Kiemelt felsőoktatási intézmények támogatása összesen 5.000,0 
 
Kutatóegyetemek és támogatásuk: 
     millió forintban, egy tizedessel 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 870,1 
Szegedi Tudományegyetem 792,3 
Debreceni Egyetem 809,8 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 569,9 
Semmelweis Egyetem 490,6 
Pécsi Tudományegyetem 667,3 
Kutatóegyetemek támogatása összesen támogatása összesen 4.200,0 
 
Kutató karok és támogatásuk: 
     millió forintban, egy tizedessel 
Pannon Egyetem – Mérnöki Kar 92,8 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Információs  
Technológiai Kar 

34,7 

Szent István Egyetem – Mezőgazdasági és Környezet- 
tudományi Kar 

129,7 

Szent István Egyetem – Állatorvos-tudományi Kar 92,8 
Kutató karok támogatása összesen: 350,0 
 
Alkalmazott tudományok főiskolája és támogatásuk: 
     millió forintban, egy tizedessel 
Budapesti Gazdasági Főiskola 129,5 
Eszterházy Károly Főiskola 170,5 
Alkalmazott tudományok főiskolája támogatása összesen 300,0 
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20/3/4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 
 
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 11 000,0   11 000,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 3 000,0   3 000,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -12 300,0   -12 300,0   

Módosítások összesen 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 

 
Előirányzat-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 -12 300,0 0,0 -12 300,0 

 - saját intézménynek -12 300,0 0,0 -12 300,0 

    = meghatározott feladatra -12 300,0   -12 300,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 14 000,0 0,0 14 000,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 3 000,0   3 000,0 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 11 000,0   11 000,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 700,0 0,0 1 700,0 

 
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 11 000,0 1 700,0 0,0  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 11 000,0 1 700,0 1 700,0  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       

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
Az Alap támogatást biztosít az állami felsőoktatási intézmények strukturális 
átalakításához, működésük racionalizálásához. A felhasználás célját a Felsőoktatási 
Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról szóló 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat 
rögzíti. E Korm. határozat alapján 2.000,0 millió forint, majd az 1436/2013. (VII. 11.) 
Korm. határozat alapján további 1.000,0 millió forint szolgálta az Alap céljait. A 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló 2013. évi XCLIV. törvényben biztosított további 11.000 millió 
forinttal az Alap mindösszesen 14.000,0 millió forint előirányzata egyedi döntés 
alapján került felosztásra, amely az intézmények által vállalt célok megvalósítását 
szolgálta, úgymint a likviditás biztosítása, a tartozásállomány csökkentése, a képzési 
szerkezet átalakítása, a szervezet-átalakítási intézkedések meghozatala, létszám-
racionalizálás. Az elszámolások határideje áthúzódik a 2014. évre.  
 
 
20/3/26 Felsőoktatás kiegészítő 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 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 11,4 11,4     

Módosítások összesen 11,4 11,4 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 11,4 11,4 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 11,4 11,4 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 11,4 11,4   

2013. évi módosított előirányzat 11,4 11,4 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 193,0 0,0 0,0 11,4 11,4 6% 100% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány 193,0 – 0,0 11,4 11,4 6% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 6,5   6,5 

− más fejezet intézménye 1,4   1,4 

− egyéb (megjelölve) 3,5 0,0 3,5 

 társadalmi szervezet 3,5   3,5 

Összes kifizetés 11,4 0,0 11,4 

 

A 2012. évi támogatási szerződések pénzügyi teljesítésére a támogatási 
szerződéseknek megfelelően került sor. A kötelezettségvállalással terhelt maradványok 
és az előzi évi teljesített támogatások elszámolása megtörtént.  
Az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Igazgatásra átcsoportosításra került 1,4 millió forint. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Regionális Konfuciusz Intézetének létesítését az 1356/2013. (VI. 
24.) Korm. határozat alapján 3,2 millió forint segítette. A Doktoranduszok Országos 
Szövetségének, a Doktorandusz Önkormányzat létrehozását 3,5 millió forinttal, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Kossuth Szónokverseny megrendezését 0,3 millió 
forinttal, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyílt Nap megrendezését 3,0 
millió forinttal támogatta a tárca. 
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20/3/33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció 

 
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 22,0 22,0     

Módosítások összesen 22,0 22,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 22,0 22,0 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 22,0 22,0 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 22,0 22,0   

2013. évi módosított előirányzat 22,0 22,0 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 89,8 0,0 0,0 22,0 22,0 24% 100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 16,5 0,0 0,0 0,0 3,1 19%  

Támogatás 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Előirányzat-maradvány 3,5 – 0,0 22,0 22,0 629% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 5,5   5,5 

− más fejezet intézménye 16,5   16,5 

Összes kifizetés 22,0 0,0 22,0 
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A kötelezettségvállalással terhelt maradványok és az előzi évi teljesített támogatások 
elszámolása megtörtént. 
Az Oktatási Hivatal részére, a hallgatói szerződésekkel kapcsolatos feladatok 
ellátására 5,5 millió forint került biztosításra. Az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat 
alapján 16,5 millió forint átcsoportosításra került. 
 
20/8 alcím Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai  
20/8/1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 115,6   115,6   

Módosítások jogcímenként       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -3,5   -3,5   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 31,2 31,2     

- 2013.évi többletbevétel 13,7 13,7     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,3   -0,3   

Módosítások összesen 41,1 44,9 -3,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 156,7 44,9 111,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 115,6 0,0 115,6 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 41,1 44,9 -3,8 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 31,2 31,2   

- 2013.évi többletbevétel 13,7 13,7   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -3,5   -3,5 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,3   -0,3 

2013. évi módosított előirányzat 156,7 44,9 111,8 
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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 157,6 115,6 115,6 156,7 142,4 90% 91% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 15,1 0,0 0,0 13,7 13,7 91% 100% 

Támogatás 111,2 115,6 115,6 111,8 111,8 101% 100% 

Előirányzat-maradvány 60,7 – 0,0 31,2 31,2 51% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 16,9   16,9 

− alapítvány 107,0   107,0 

− nonprofit társaság 12,0   12,0 

− egyéb (megjelölve) 6,5 0,0 6,5 

 külföldi szervezet 6,5   6,5 

Összes kifizetés 142,4 0,0 142,4 

 
A jogcímcsoporton megtervezett eredeti támogatási előirányzat 115,6 millió forint 
volt, amely a kormányhatáskörű módosítást és a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti 
átcsoportosítást, az előző évi maradvány, valamint a tárgyévi bevételek 
előirányzatosítását követően 156,7 millió forintra módosult. 
 
Az előirányzat a kétoldalú oktatási csereprogramokat, nyelvoktatás fejlesztését célzó 
együttműködések, a köz-és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi 
konferenciák, rendezvények, találkozók támogatását, nemzetközi oktatási képzési 
módszertani tapasztalatok cseréjének elősegítését, anyanyelvi vendégtanár programok 
támogatását célozta. 
A kétoldalú együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok 
megvalósítását szolgáló projektek biztosítására a Magyar – Francia Ifjúsági 
Alapítvány, az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció 
Alapítvány, a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány, a British Council Hungary, stb. 
szervezetekkel került sor támogatási szerződés megkötésére. 
A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy hazánkat meghatározó 
tényezővé kell tenni a közép-európai együttműködésben, és erre lehetőséget teremt, 
hogy Magyarország 2013. július 1. és 2014. június 30. között ellátja a Visegrádi 
Csoport elnökségi feladatait.  
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Tekintettel arra, hogy a V4 Elnökség részben egyidejűen valósul meg a Közép-
Európai Kezdeményezés (KEK) elnökségi feladataival, az 1031/2012. (II. 21.) Korm. 
határozat is rendelkezett a 2013 és 2014 során a közép-európai regionális 
együttműködési szervezetekben betöltendő magyar elnökségek összehangolásáról, 
lebonyolításukból eredő feladatokról.  
 
A támogatások biztosítására egyedi döntés keretében került sor. 
 
A Magyar – Francia ifjúsági Alapítványt (MAFIA) a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium (MKM) alapította, amelyet a tárca kezdetektől támogat. Az alapítvány 
célja a francia nyelv magyarországi népszerűsítése, ennek érdekében az alapítvány 
francia anyanyelvű tanárokat toboroz, akik a magyarországi köz- és felsőoktatási 
intézményekben oktatják a francia nyelvet. A francia fél az alapítvány működését a 
kétoldalú együttműködés egyik legfontosabb projektjének tartja, és ennek 
megfelelően támogatja. A 2013. évre vonatkozó támogatás 37,4 millió forint volt, ami 
a francia vendégtanárok hazai köz- és felsőoktatási intézményekben történő 
foglalkoztatásának költségeit finanszírozta, valamint hozzájárult az alapítvány 
működési költségeihez. 
 
Az Osztrák – Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítványt 
(OMAA) az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztériuma 
és az Oktatási Minisztérium alapította 1990-ben. Az Osztrák Köztársaság és a Magyar 
Köztársaság Vegyes Bizottságának, az 1976. május 19-én létrejött Osztrák – Magyar 
Kulturális és Tudományos Együttműködési Egyezménye 26. cikke nyomán megtartott 
11. ülése (2007. 11.23.) jegyzőkönyve D melléklete alapján kerül sor a támogatásra. 
Az Alapítvány felsőoktatási és tudományos projekteket támogat, pályázatokat hirdet 
meg és bírál el, támogatást nyújt a személyi forgalom bonyolítására, szakemberek 
cseréjére, kutatási témák dologi kiadásainak finanszírozására, továbbképzésre, 
intézményi kapcsolatok fejlesztésére. A projektek tartalmilag valamennyi tudományág 
profilját érintik. A támogatás aránya az aláíró felek között 1:1 arányú. A 12. Vegyes 
bizottsági ülés 2011. év októberében az Alapítvány munkaprogramját 2014. évig 
meghosszabbította. A 2013. évben 32,4 millió forint összegű támogatási szerződés 
aláírására került sor, amelynek célja az alapító okiratban meghatározott feladatok 
megvalósítása során felmerülő költségekhez történő hozzájárulás, kiemelten az 
ausztriai és magyarországi oktatási kutatási – és felsőoktatási területen folytatott 
együttműködések támogatása tárgyában. 
 
A Magyar-Amerikai Fulbright Alapítványt a Magyar Köztársaság Oktatási 
Minisztériuma és az amerikai Fulbright Alapítvány hozta létre 1992-ben. 2007. évben 
a felek új egyezménnyel erősítették meg azon elkötelezettségüket, hogy továbbra is 
támogatják a magyar-amerikai csereprogramot. A program fő célja, hogy az oktatási és 
tudományos kapcsolatok támogatása révén elősegítse és elmélyítse a magyar-amerikai 
kutatási és kulturális kötelékeket is. A Magyar – Amerikai Fulbright Alapítvány a 
magyar-amerikai hallgatói- kutatói- szakértői csereprogramok bonyolításával 
foglalkozik.  Fogadja a pályázatokat és bíráltatja azokat a Fulbright Magyar Amerikai 
Oktatási Csereprogram Bizottsággal. Tanácsadó központot működtet, 
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nyelvvizsgáztatási lehetőséget biztosít az USA-ba pályázó hallgatók számára. A 2013. 
évben a tárca 30,0 millió forint támogatást biztosított a partnerország részvételével és 
társfinanszírozásával, az alapítvány alapító okiratának II. cikkében foglalt oktatási, 
képzési, kutatási csereprogramok és együttműködések megvalósításához. 
 
1987-ben Magyarország és Nagy-Britannia oktatási, kulturális, tudományos és 
technológiai együttműködési egyezményt írt alá, amelynek egyik kiemelt célja a két 
ország közötti oktatási együttműködés fejlesztése. Az 1992. évben aláírt kormányközi 
megállapodás értelmében megkötött utolsó munkaterv 2006. évi lejártát követően a 
brit fél új típusú megállapodásokat javasolt, miszerint a programok végrehajtásáért brit 
részről felelős a budapesti British Council és a magyar szaktárca szándéknyilatkozatok 
aláírásával fejezze ki együttműködési szándékát. Az oktatásért felelős ágazat évek óta 
támogatja a British Council nyelvoktatási projektjeit. A tárca 2013. évben a 
magyarországi British Council angol nyelvi tevékenységének költségeihez 2,0 millió 
forinttal járult hozzá, beleértve az angolnyelv-tanárok szakmai továbbképzését, az 
angolnyelv tanárok szakmai hálózatának fejlesztését, a nyelvtanulók valamint, a 
szülők támogatását. 
 
Magyarország a Visegrádi Csoport soros elnöki feladatait 2013. július 1. és 2014. 
június 30. között látja el. Az Elnökség keretében az EMMI a Külügyminisztériummal 
egyeztetve, mind a négy visegrádi ország érdeklődésére számot tartó, jövőbeni 
együttműködéseket megalapozó, illetve a már létező kapcsolatokat megerősítő, 
egyúttal a V4 országok versenyképességét elősegítő, az oktatási, tudományos 
mobilitást fókuszba helyező rendezvény megszervezésére vállalkozott. A program 
célja a Visegrádi Együttműködés alapján 2000 júniusában, pozsonyi székhellyel 
létrehozott Nemzetközi Visegrádi Alap (NVA) tevékenységének széles körű 
bemutatása. Az NVA egyéni felsőoktatási és kutatási ösztöndíjakat, valamint projekt 
formában megvalósítható pályázatokat hirdet meg többek között a tudomány és 
kutatás, valamint az oktatás területén.  Elnökségi rendezvényként, egy alumni 
konferencia megszervezésére került sor az NVA ösztöndíj és oktatási pályázati 
nyerteseinek bevonásával abból a célból, hogy a támogatásban részesült szakemberek 
beszámoljanak mindazon eredményekről, tapasztalatokról, valamint nemzetközi 
kapcsolatokról, amelyeket szakmai pályafutásuk során a V4 támogatásnak 
köszönhetnek. Szakmai résztvevőként a Budapesti Corvinus Egyetem is 
közreműködött a programban. A V4 Elnökségi programok magas színvonalú 
megvalósítása kiemelt feladata a tárcának, így a Nemzetközi V4 Alumni Konferencia 
szervezésére és lebonyolítására, valamint az eseményhez kapcsolódó kiadvány 
megjelentetésére 10,0 millió forint került biztosításra.  

A Glasgow Egyetem és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között 2012-2014. évi 
időszakra vonatkozóan együttműködési megállapodás jött létre a magyar nyelv, 
társadalomtudomány és kultúra oktatásáról. A cél egy évek óta folyamatosan működő 
sikeres egyetemi program folytatása, amely hozzájárul Magyarországnak az Egyesült 
Királyságban történő népszerűsítéséhez. A program célja a magyar nyelv, 
társadalomtudományok és kultúra oktatásának elősegítése a Glasgow Egyetemen. A 
program a Balassi Intézeten keresztül valósul meg. Az előzőekben leírt program 
megvalósítására a Kormány 1948/2013. (XII. 17.) Korm. határozata szerint 
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gondoskodott az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezetek között „a magyar nyelv, társadalomtudományok és a kultúra 
oktatásának elősegítése a Glasgow Egyetemen” című program megvalósítása 
érdekében történt előirányzat átcsoportosításról a programot megvalósító Balassi 
Intézet javára. Az átcsoportosításra került előirányzat 3,5 millió forint. 

 

A Külügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között megállapodás 
aláírására került sor, a V4 magyar elnökségi programban szereplő V4 programok 
részbeni támogatására. Ennek keretében került sor a nemzetközi alumni konferencia 
megrendezéséhez kapcsolódó kulturális program, valamint a konferenciához 
kapcsolódó angol nyelvű kiadvány támogatására 2,0 millió forint összegben. 

 

A Külügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között megállapodás 
aláírására került sor, a Magyarországon tanuló afgán diákok további tanulmányainak 
biztosítására, 11,3 millió forint összegről. A programban öt egyetem érintett: az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a 
Semmelweis Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem . 
Az afgán hallgatókat fogadó egyetemekkel utófinanszírozási típusú támogatási 
szerződés megkötésére került sor.  

 

Az izraeli és az amerikai nagykövetségekkel, a jeruzsálemi Jad Vasem Intézettel, az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel és a Holokauszt Emlékközponttal, valamint más 
hazai és külföldi szervezetekkel történő együttműködésben, a holokauszt 70. 
évfordulója alkalmából, egy nemzetközi pedagógiai konferencia megszervezésére 0,4 
millió forint került biztosításra. 

A 2013. évi támogatási szerződések pénzügyi teljesítésére a szerződéseknek 
megfelelően került sor. 

Az előző évi, kötelezettségvállalással terhelt maradványok átutalása megtörtént. 

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok és az előzi évi teljesített támogatások 
elszámolása megtörtént, a fel nem használt támogatások visszautalása ügyében a tárca 
részéről a kedvezményezett felé az intézkedés megtörtént, ennek eredményeképpen a 
visszafizetésekre sor került. 
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20/8/2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 272,7   272,7   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2013.évi többletbevétel 4,7 4,7     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,7   -0,7   

Módosítások összesen 4,0 4,7 -0,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 276,7 4,7 272,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 272,7 0,0 272,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 4,0 4,7 -0,7 

- 2013.évi többletbevétel 4,7 4,7   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,7   -0,7 

2013. évi módosított előirányzat 276,7 4,7 272,0 

 
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 272,7 272,7 272,7 276,7 256,0 94% 93% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 4,7 4,7  100% 

Támogatás 272,7 272,7 272,7 272,0 272,0 100% 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       

− közalapítvány 256,0   256,0 

Összes kifizetés 256,0 0,0 256,0 
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A jogcímcsoporton megtervezett eredeti támogatási előirányzat 272,7 millió forint 
volt, amely a bevételek előirányzatosításával és a fejezeti kezelésű előirányzatok 
közötti átcsoportosítással 276,7 millió forintra módosult. 

Az előirányzat biztosította a nemzetközi, európai uniós tagságból eredő oktatási és 
képzési programok koordinálását. A főbb programok közül kiemelkedik az EU Egész 
életen át tartó tanulás programja (angol nyelvű rövidítése LLP). Az EU oktatási és 
képzési programja 2007. január 1-jével indult, felöleli az oktatás és képzés valamennyi 
alágazatát. Négy meghatározó alprogramja van: Comenius (közoktatás), Erasmus 
(felsőoktatás), Leonardo (szakképzés) és Grundtvig (felnőttoktatás). 

A pályázati kereteket decentralizált módon az egyes tagállamokban létrehozott 
nemzeti irodák kezelik. A magyar kormány által 1996. évben alapított Tempus 
Közalapítvány (TKA) a minisztérium felügyelete alatt működő közhasznú szervezet. A 
Tempus Közalapítvány a tárca által kijelölt nemzeti irodaként végzi az Európai 
Bizottság Egész életen át tartó tanulás programja (LLP) decentralizált részének teljes 
körű pályáztatását, valamint ellátja a közép-európai felsőoktatási csereprogram 
(CEEPUS), és más nemzetközi és felsőoktatási programok nemzetközi koordinációját. 

A 2013. évben a 272,0 millió forint támogatás biztosítására, egyedi döntés keretében 
került sor. 

A Tempus Közalapítvány a támogatási szerződésben vállalta 

- a minisztérium által kijelölt nemzeti irodaként végzi az EU Egész életen át tartó 
tanulás programja (LLP) decentralizált részének teljes körű pályáztatását, az 
információs tevékenységtől az ellenőrzésig. Ehhez kapcsolódóan támogatja a 
Közalapítvány a hazai innovatív nyelvoktatási programokat az Európai Nyelvi 
Díj keretein belül, illetve a szakértői tanulmányutak hazai szervezését. A TKA 
részt vesz az egyes tematikus hálózatok Új készségek hálózati együttműködés, 
NetECVET, valamint az Európai Szakképzési Kreditrendszer ECVET nemzeti 
szakértői hálózat működésében is. A program megvalósítása során kiemelt 
figyelmet kapnak az esélyegyenlőségi tevékenységek. 

- az Egész életen tartó tanulás program stratégiájának megvalósítása tárgyában 
elnyert európai uniós projektek megvalósítását. 

- egyes felsőoktatási programok megvalósítását: Tempus program, Erasmus 
Mundus program, valamint az Alumni for Europe Hálózat, Bologna szakértői 
hálózat, Campus Hungary, kutatás-fejlesztési programokkal kapcsolatos 
tevékenységek végrehajtását. 

- nemzetközi programok és projektek megvalósítását: Nemzeti Europass központ, 
Európa a polgárokért program, Társadalmi felelősségvállalás közszférában, 
Pestalozzi program, Academy of Central European Schools (ACES), 
EGT/Norvég Alapból finanszírozott mobilitási program, INNLAC hálózat. 

- a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS) megvalósítását. A 
jelenlegi CEEPUS III program szakasz 2011. május 1-jén lépett életbe és 2018-
ig tart. 
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A tárgyévi előirányzatosított 4,7 millió forint bevétel a 2014. január 1-től induló 
Erasmus + programmal kapcsolatos feladatok megvalósítására szolgál a Tempus 
Közalapítvány közreműködésében. A támogatás célja az Európai Bizottság újabb 7 
évre vonatkozó, a korábbi Egész életen át tartó tanulás programját felváltó, Erasmus + 
program költségeihez való részbeni hozzájárulás, az Eramus + sziget megjelenése az 
Educatio 2014 oktatási kiállításon, az Erasmus+ nyitókonferencia lebonyolítása, 
honlap fejlesztés, valamint az Európa Tanács Pestalozzi program keretében 
disszeminációs program szervezése.  

A 2013. évi támogatási szerződések pénzügyi teljesítésére, a szerződésekben rögzített 
feltételeknek megfelelően került sor. 

Az előző évi teljesített támogatások elszámolása megtörtént, a fel nem használt 
támogatások visszautalása ügyében a tárca részéről a kedvezményezett felé az 
intézkedés megtörtént, ennek eredményeképpen a visszafizetésre is sor került. 
 
 
20/11 alcím Kulturális feladatok és szervezetek támogatása  
20/11/16 A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 300,0   300,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Saját intézménynek átcsoportosítás -300,0   -300,0   

Módosítások összesen -300,0 0,0 -300,0 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 300,0 0,0 300,0 

Módosítások kedvezményezettenként -300,0 0,0 -300,0 

 - saját intézménynek -300,0 0,0 -300,0 

    = meghatározott feladatra -300,0   -300,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 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 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0   

  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 0,0 300,0 300,0 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 jogcímcsoporton 300,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került 
megtervezésre.  A támogatás az épület felújítása miatt keletkezett többletkiadások 
biztosítására került felhasználásra. A biztosított forrás felhasználásáról szóló 
beszámolási kötelezettség áthúzódik a 2014. évre. 
 
20/11/17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti 
orgonáinak restaurálása  
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 200,0   200,0 157,5 

Módosítások jogcímenként       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -200,0   -200,0 -7,9 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -149,6 

Módosítások összesen -200,0 0,0 -200,0 -157,5 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 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 200,0 0,0 200,0 

Módosítások kedvezményezettenként -200,0 0,0 -200,0 

 - saját intézménynek -200,0 0,0 -200,0 

    = meghatározott feladatra -200,0   -200,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 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 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0   

  ebből: személyi juttatás 0,0 157,5 157,5 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás 0,0 200,0 200,0 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 jogcímcsoporton 200,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került 
megtervezésre. Az 1502/2012. (XI. 16.) Korm. határozat alapján az előirányzat 
biztosítja az Egyetem történeti Voit orgonái restaurálásának és rekonstrukciójának 
költségvetési támogatását. A biztosított forrás felhasználásáról szóló beszámolási 
kötelezettség áthúzódik a 2014. évre. 
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20/11/18 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 800,0   800,0 393,7 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -300,0   -300,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -500,0   -500,0 -236,2 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -157,5 

Módosítások összesen -800,0 0,0 -800,0 -393,7 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 800,0 0,0 800,0 

Módosítások kedvezményezettenként -500,0 0,0 -500,0 

 - saját intézménynek -500,0 0,0 -500,0 

    = meghatározott feladatra -500,0   -500,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -300,0 0,0 -300,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -300,0   -300,0 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 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 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0   

  ebből: személyi juttatás 0,0 393,7 393,7 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0   

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       

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a kormányhatáskörű előirányzat módosítást követően 
500,0 millió forint állt rendelkezésre, amely összeg a tárgyévben a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem részére került biztosításra. A támogatás a felújítás miatt 
felmerült többletköltségek fedezetére szolgált. A biztosított forrás felhasználásáról 
szóló beszámolási kötelezettség áthúzódik a 2014. évre.  
 
20/25 alcím Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások  
20/25/14 MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 
 
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 900,0 900,0     

Módosítások összesen 900,0 900,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 900,0 900,0 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 900,0 900,0 0,0 

- 2013.évi többletbevétel 900,0 900,0   

2013. évi módosított előirányzat 900,0 900,0 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 0,0 900,0 0,0  0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 900,0 900,0  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 MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark program célja, olyan 
tudáscentrumok kialakítása, amelyek integrálják a különböző tudásokat elméleti és 
gyakorlati síkon, feltárják a tudomány, a művészet és a technológia határterületein az 
új alkalmazások lehetőségeit, mindezzel olyan gazdasági potenciált generálva, amely 
közvetlenül is érezteti hatását a kreatív ipar működésére. Az 1632/2013. (IX. 10.) 
Korm. határozat alapján biztosított 900,0 millió forint a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem részére került biztosításra a program céljainak megvalósítása érdekében. A 
támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 
 
20/26 alcím Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása  
20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok  
20/26/1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 184,3   184,3   

Módosítások jogcímenként 
 

      

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 184,3 0,0 184,3 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 184,3 0,0 184,3 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 184,3 0,0 184,3 

 
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 200,0 184,3 184,3 184,3 184,3 92% 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 200,0 184,3 184,3 184,3 184,3 92% 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       

− közalapítvány 184,3 184,3   

Összes kifizetés 184,3 184,3 0,0 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 184,3 millió forint volt. 

A Közalapítvány nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és 
működik, fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. A 
támogatás közvetetten hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közötti 
kapcsolat fejlesztéséhez, mélyítéséhez, közvetlenül a Közalapítvány, továbbá a 
fenntartásában működő egyetem működéséhez biztosított forrást. A támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolási kötelezettség áthúzódik a 2014. évre. 
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20/28 alcím Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
20/28/1 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 
(Felsőoktatási szakmai ágazat) 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 92,4   92,4   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2013.évi többletbevétel 8,8 8,8     

Módosítások összesen 8,8 8,8 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 101,2 8,8 92,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 92,4 0,0 92,4 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 8,8 8,8 0,0 

- 2013.évi többletbevétel 8,8 8,8   

2013. évi módosított előirányzat 101,2 8,8 92,4 

 
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 92,4 92,4 101,2 100,4  99% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8  100% 

Támogatás 0,0 92,4 92,4 92,4 92,4  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       

− nonprofit társaság 100,4 100,4   

Összes kifizetés 100,4 100,4 0,0 
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A jogcímen a felsőoktatási ágazat tekintetében 92,4 millió forint eredeti tárgyévi 
előirányzat került megtervezésre, amely 8,8 millió forint tárgyévi bevétellel egészült 
ki. 

A Nemzetközi Pető András Nonprofit Kft. a Nemzetközi Pető András Közalapítvány 
közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő alakításáról szóló 1140/2011. (V. 
12.) Korm. határozat alapján a Nemzetközi Pető András Közalapítvány jogutódja.  

Az előirányzat felsőoktatási ágazathoz tartozó része a Kft. részére a speciális 
közhasznú feladatai ellátására biztosított támogatatást, amelyet a Kft. a fenntartói 
feladatok végrehajtásával összefüggésben használt fel. A Kft. fenntartója a 
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetnek.  A biztosított forrás 
felhasználásáról szóló beszámolási kötelezettség áthúzódik a 2014. évre. 
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KÖZNEVELÉSI SZAKMAI ÁGAZAT 
 
 
A köznevelési rendszer legfontosabb intézkedései 2013. szeptember 1-jén léptek 
életbe.  
A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő új intézkedések közül kiemelkedik az új 
pedagógus előmeneteli rendszer bevezetéséről szóló szabályozás, amely hosszú idő 
után valódi erkölcsi és anyagi megbecsülést nyújt a pedagógusok számára. A 
pedagógushivatást támogató előmeneteli rendszer nemcsak több –a korábbiaknál 
átlagosan 26 százalékkal magasabb– fizetést kínál a pedagógusok számára, de 
kiszámítható, biztos életutat is. Az új munkaidő-szervezés tiszta és átlátható 
viszonyokat teremt, a minősítési eljárások elindulását követően pedig a magasabb 
szakmai teljesítményt elismerő, arra ösztönző  rendszer jön létre. A 
szaktanácsadói/tantárgygondozói rendszer komoly támogatást nyújt a pedagógusok 
számára az új típusú kihívásoknak való megfelelésben, a tanfelügyelet pedig 
garantálja, hogy az új típusú elvárások teljesülnek. A pedagógushivatást támogató 
előmeneteli rendszer bevezetése fokozatosan valósul meg: a 2013. évi emelést 
követően, 2014 szeptemberétől 2017-ig minden tanév kezdetén törvényben foglalt 
mértékkel emelkedik a pedagógusok bére. Továbbá a minimálbér emelkedése is növeli 
a pedagógusok keresetét, mivel az illetmény-előmeneteli rendszer a minimálbéren 
alapul. 
A 2013/2014-es tanév fontos feladata az új tanfelügyeleti, pedagógus minősítési és 
szaktanácsadói rendszer kipróbálása, fejlesztése, részletszabályainak a véglegesítése, a 
feladatokhoz szükséges számú szakértő és szaktanácsadó továbbképzése, valamint az 
új munkaidő-szervezési rendszer bejáratása. 
A tankönyvterjesztésben a 2013/2014-es tanévben megvalósult átalakulás 
eredményeként az állami tulajdonú Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit 
Kft. szállította az ország összes iskolájába a tankönyveket. A változtatás célja, hogy 
kizárólag oktatási-szakmai szempontok alapján történjen a tankönyvek kiválasztása és 
megrendelése, csökkenjenek a szülők, valamint a pedagógusok terhei. 
2013 szeptemberétől az állami fenntartású általános iskolákban felmenő rendszerben 
bevezetésre kerültek az erkölcstan és a helyette választható hit- és erkölcstan 
tantárgyak. Az új tantárgyak és az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételéül szabott 
50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítésének kötelessége hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és 
tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. 
Ezzel a fiatalok lehetőséget kaptak a felkészülésre az aktív állampolgári létre. 
A tanulók egészséges életmódra nevelését szolgálja a mindennapos testnevelés 2012. 
szeptember 1-jén megkezdett felmenő rendszerű bevezetése. 2013 szeptemberétől 
immár az 1-2., 5-6. és 9-10. évfolyamon is megvalósul a társadalom döntő többsége 
által támogatott mindennapos testnevelés. A mindennapos testnevelés keretein belül 
2013. évben hatályba lépett változás, hogy a szakképző intézményekben csak azokon a 
tanítási napokon kell testnevelés órát tartani, amikor nem kizárólag gyakorlati 
képzésben vesznek részt a tanulók. A Kormány kiemelten fontosnak tartja a 
testnevelés órák szakmai tartalmának megújítását is, amelynek érdekében támogatta a 
Magyar Atlétikai Szövetség Kölyökatlétika Programjának országos bevezetését, amely 
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program számos eleme beépítésre került a testnevelés kerettantervekbe, továbbá az 
iskolai testnevelő tanárok nagy számban vehettek részt a Kölyökatlétikai Program 
pedagógus továbbképzéseiben. 

 

2013. évben elvégzett fontosabb jogszabály módosítások, új jogszabályok kihirdetése 
 

Törvények 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. évi módosításai 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több 
ízben is módosult 2013. évben, elsősorban a törvény alkalmazása során felmerült 
egyes gyakorlati és értelmezési problémák megoldása, a jogszabályszöveg pontosítása, 
valamint a változó jogszabályi környezethez történő igazítása miatt. A köznevelési 
rendszer új alapokra helyezése, az új jogintézmények, a változások bevezetése a 
legalaposabb előkészítés mellett is megkívánta, hogy a gyakorlati megvalósítás során 
felmerülő, a rendszert jobbító, tökéletesítő javaslatok beépüljenek a törvénybe. Ezért 
természetes folyamat egy teljesen új jogszabály megalkotását, hatályba lépését 
követően a „beválás-vizsgálat” alapján a kezdeti, adott esetben többszöri módosítás. 
A módosításokat másodsorban a más ágazatok átalakulása, egyéb jogszabályok 
módosítása miatt szükséges változások átvezetése, a jogrendszer koherenciájának 
megteremtése indokolta. Ez utóbbi körbe tartozik az Nkt.-nak a vallási közösségek 
jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvénnyel történt 
módosítása.  
Kifejezetten az ágazati szempontok figyelembevételén alapult az Nkt. három, több 
rendelkezést is érintő módosítása, amelyek a következők: 
 
A) Az Nkt. 2013. évi LV. törvénnyel történt módosításának lényeges elemei: 

• Híd II. program: A 2013. szeptember 1-jétől induló Híd II. programba történő 
bekapcsolódás életkori határa, bizonyos kivételes esetekben kitolódik. 
Elkülönítésre kerültek továbbá a záróvizsga részei és az ennek alapján 
megszerezhető okiratok. Érdemi változás nincs, a Híd II. program továbbra is 
záróvizsgával zárul, aminek része a komplex szakmai vizsga. (14. § (3) bek.) 

• A maximális, minimális osztály- illetve csoportlétszámtól való eltérés lehetősége 
Újra lehetővé vált a maximális létszámtól a fenntartó engedélyével történő 
eltérés. Az Nkt. eredetileg elfogadott és 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő 
rendelkezése szerint kizárólag akkor lehetett volna eltérni a maximális, illetve a 
minimális csoport-, osztálylétszámtól, ha azt a gyermekek, tanulók tanítási év 
közbeni átvétele, felvétele indokolja. E lehetőségek köre bővült az alábbiakkal: 

− Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított 
maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a 
fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető. 

− A minimális létszámtól szakképző iskolában akkor is el lehet térni, ha a 
képzés során tanulói jogviszony korábbi tanítási évben történő 
megszűnése miatt az érintett osztály-, csoport létszáma a minimális 
létszám alá csökkent, és átszervezéssel - a tanulóra háruló aránytalan teher 
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nélkül - nem alakítható ki a minimális létszámot elérő létszámú osztály, 
csoport. (26. § (7) bek.) 

• Mindennapos testnevelés 
E körben fontos új szabály, hogy amennyiben a testnevelésóra keretében 
megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési-oktatási 
intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két 
testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni. (27. § (11a) 
bek.) 
Ezen kívül a szakképző iskolák tekintetében került sor apróbb módosításra, amely 
az eredeti jogalkotói szándékon nem változtatva, egy annak jobban megfelelő 
szövegezést jelent. Konkrétan: kimondásra került, hogy a mindennapos 
testnevelést a szakképző intézményekben csak azokon a tanítási napokon kell 
megszervezni, amikor nem kizárólag gyakorlati képzésben vesznek részt a tanulók. 
A törvény eredetileg elfogadott szövege szerint sem kellett azokban az 
osztályokban megszervezni a mindennapos testnevelést, ahol közismereti oktatás 
egyáltalán nem folyik. A kivételi szabályt azonban indokolt volt pontosítani azon 
iskolák vonatkozásában, ahol a gyakorlati oktatást „tömbösítve” tartják, tehát csak 
egyes tanítási napokon nincs egyáltalán közismereti oktatás. 

• Köznevelési intézményekkel kapcsolatos egyes fenntartói döntések meghozatala 
A törvény értelmezésének a jogalkalmazók számára történő megkönnyítése 
érdekében kategorikusan is kimondásra került – az az egyéb jogszabályokból 
következő rendelkezés –, hogy az oktatásért felelős miniszter dönt az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény létesítéséről, 
átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról (77. § (2) 
bek. k) pont).  

• Települési önkormányzatok óvodai feladataihoz kapcsolódó támogatás 
A finanszírozási szabályok egy deklaratív jellegű rendelkezéssel egészültek ki, 
miszerint: a települési önkormányzat számára az általa fenntartott óvoda 
rekonstrukcióihoz és fejlesztéseihez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. 
(88. § (2) bek.) 

• Változások a pedagógus-munkakör betöltésének végzettségi és szakképzettségi 
követelményeiben 
Lényegesek a pedagógus-munkakör betöltésének végzettségi és szakképzettségi 
előírásait bővítő rendelkezések, amelyeket szintén az érintettektől kiindult 
javaslatok indokoltak. Egyes pedagógus-munkakörök és tantárgyak esetében vagy 
egyáltalán nincs, vagy nem található megfelelő képzettségű munkaerő, ennek 
érdekében a következő esetekben kerültek kivételi szabályok a törvénybe: 

− egyes tantárgyak, tantárgyi modulok oktatása (98. § (14) bek.), 
− szakképzés elméleti tantárgyainak tanítása (98. § (15) bek.), 
− mindennapos testnevelés bevezetése során esetlegesen fellépő ideiglenes 

szakemberhiány megoldása (98. § (16) bek.), 
− két tanítási nyelvű oktatás és nemzetiségi nyelvoktatás (3. melléklet). 

• Óvoda megszervezése legalább 8 fő kérelme esetében 
Tekintettel arra, hogy az óvodai nevelés települési önkormányzati kötelező feladat 
maradt, korrigálni kellett az óvoda helyben történő megszervezésére irányuló 
kötelezettségre vonatkozóan az Nkt-ban a kötelezettség címzettjét, amely nem 
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lehet az állami intézményfenntartó központ, hanem csak a települési 
önkormányzat. 

 
B) Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. 
évi CXXIX. törvény 
 
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi 
CXXIX. törvény egy törvénymódosító csomag, amely 11 törvényt módosított a 
köznevelési és a felsőoktatási rendszer vonatkozásában. A módosítási csomag számos 
pozitív intézkedéssel kívánja működőképesebbé, hatékonyabbá tenni az oktatás 
rendszerét. A törvénymódosító csomag köznevelési tárgyú vonatkozásai 

� az Nkt. és 
� a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Kjt.) 
módosításában jelennek meg. 

• A Kjt. módosítása 
A Kjt. módosítása meghatározza a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a 
továbbiakban: KLIK) keretei között működő köznevelési intézményekre 
vonatkozó speciális érdekegyeztetési fórumokat. 

• Az Nkt. módosítása 
Az Nkt. módosítás központi eleme a Nemzeti Pedagógus Kar 2013. szeptember 1-
jével történő létrehozása.  
A Nemzeti Pedagógus Kart (a továbbiakban: Kar) az állami és önkormányzati 
fenntartású köznevelési intézményekben közalkalmazottként, pedagógus-
munkakörben foglalkoztatottak (továbbiakban: foglalkoztatottak) önkormányzattal 
rendelkező köztestületeként kellett létrehozni.  
A törvény erejénél fogva 2013. szeptember 1-jével automatikusan, kötelezően a 
Kar tagjává váltak az állami és önkormányzati fenntartású - így a KLIK és egyéb 
állami költségvetési szervek, a települési és a nemzetiségi önkormányzatok által 
fenntartott - köznevelési intézményekben foglalkoztatottak. A tagság a jogviszony 
fennállásának ideje alatt áll fenn és annak megszűnése esetén az is automatikusan 
megszűnik (felmondás, nyugdíj stb.). A Kar tagsága nem jár tagdíjfizetési 
kötelezettséggel. A Kar stratégiai partneri megállapodást köthet más fenntartó 
intézményeiben dolgozó pedagógusok hasonló feladatokat ellátó szervezeteivel.  
A törvényességi felügyeletet a Kar felett az oktatásért felelős miniszter gyakorolja.  
 
Az Nkt. 61. § (3) bekezdés módosításának indoka, hogy ide került az 
óvodapszichológus kötelező létszámára vonatkozó szabályozás, az Nkt. korábbi – 
2013. szeptember 1-jén hatályba lépő – 2. mellékletéből. Így végérvényesen 
tisztázódott, az az egyébként korábban sem vitatott kérdés, hogy az 
óvodapszichológus is pedagógus-munkakör. Ezzel függ össze a 62. § (11a) 
bekezdéssel történt kiegészítése, amely az óvodapszichológus munkaidejének 
beosztását szabályozza. Az Nkt. 61. § (3) bekezdése értelmében 2013. szeptember 
1-jétől az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma 
alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes 
munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni.  
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Változott az óvodapedagógusok munkaidejének beosztására vonatkozó 
szabályozás is, amely értelmében lehetővé válik, hogy a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozásokkal lekötött 32 órán felül további legfeljebb heti 
négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a 
nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá 
eseti helyettesítés elvégzését rendelheti el a munkáltató az óvodapedagógus 
számára.  
A törvénymódosítás további elemei a pedagógusok új előmeneteli rendszerével, a 
pedagógus életpályamodellel foglalkoznak.  

- A módosítás meghatározta a középfokú végzettséggel rendelkező 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak illetményalapját, illetve  

- a fizetési kategóriák megállapítása (tehát a 3 évenként történő magasabb 
fizetési kategóriába lépés) nem a szűken vett pedagógiai szakmai 
gyakorlathoz, hanem a Kjt. által közalkalmazotti jogviszonyban töltött 
időnek minősülő időhöz kötődik. 

 
C) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. 
évi CXXXVII. törvény 
 
Az Nkt. módosítására két okból volt szükség: 

� egyrészt az előmeneteli rendszer hatálya alá tartozók körének már 2013. 
szeptember 1-jétől történő bővítése,  

� másrészt a 2011. évben meghatározottakhoz képest csökkentett mértékű 
béremelés bevezethetősége érdekében.  

Az Nkt. módosítása a pedagógus életpályarendszer és az azzal együtt járó béremelés 
hatályát a nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottakon kívül 2013. szeptember 1-jétől más foglalkoztatottakra is 
kiterjesztette, vagyis: 

- a pedagógiai szakszolgálati intézményben,  
- a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményben,  
- a pedagógus, illetve pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, 
- valamint a gyermekvédelmi intézményekben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottakra. 
 
Az intézményi tanáccsal kapcsolatos új rendelkezések: Annak érdekében, hogy a helyi 
közösségek érdekeinek képviselete abban az esetben is érvényre juttatható legyen, ha 
az intézményi tanácsot a törvény eredeti szabályai szerint nem tudják létrehozni, a 
törvénymódosítás az intézményi tanács egy új, kötelező típusáról rendelkezik, amelyet 
a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat 
delegáltjaiból kell megalakítani. A törvénymódosítás deklaratív szabályként ki 
mondja, hogy az intézményi tanács alapítványt hozhat létre (Nkt. 73. § (6) bek.). A 
rendelkezéshez kapcsolódó átmeneti szabályok szerint a törvény elfogadását követő 45 
napon belül meg (tehát 2013. október 15-éig) meg kellett alakítani az új típusú 
intézményi tanácsot, ha az eredeti szabályok szerinti, szélesebb körű intézményi tanács 
nem jött létre (Nkt. 97. § (27) bek.). Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) 
támogatja az intézményi tanácsok létrejöttének folyamatát, az Nkt.  73.§ (5) bekezdés 
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a) pont alapján közhiteles nyilvántartást vezet. Mindezekkel összefüggésben 
elektronikus felület és ügyrend minta áll rendelkezésre az iskolák feladatainak 
megkönnyítése érdekében. 
 

Kormányrendeletek 
 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Er.) 
 
Tekintettel az Nkt. kerettörvényi jellegére a pedagógus előmeneteli rendszer tényleges 
bevezetéséhez elengedhetetlen végrehajtási szabályokat kormányrendeletben kellett 
megállapítani. Nevezetesen, meg kellett határozni  

• az egyes fokozatokba (Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, 
Kutatótanár) történő besoroláshoz szükséges követelményeket,  

• a minősítő vizsgát és a minősítési eljárást lefolytató bizottság működését,  
• a szakmai kritériumokra vonatkozó szabályokat,  
• az illetménypótlék megállapításának szabályait,  
• a nevelési-oktatási intézményekben elrendelhető rendkívüli munkavégzést,  
• a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatok 

körét,  
• az eseti helyettesítés  

szabályait. 
 
Előzőeken kívül – tekintettel arra, hogy a köznevelési intézményekben nem csak 
pedagógus-munkakörben történhet a foglalkoztatás – a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
is rendelkezni kellett. 
 
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 
22.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 
202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 346/2013. (IX. 30.) Korm. 
rendelet 
 
A módosító jogszabály alapján a pedagógusok továbbképzési rendszerében több 
változtatás következett be. Így elsősorban a 2012. szeptember elsején hatályba lépett 
Nkt. és a pedagógus továbbképzés fogalmainak az összehangolása történt, továbbá a 
kötelező hét évenkénti pedagógus-továbbképzés nyelvvizsga bizonyítvánnyal is 
teljesíthetővé vált, valamint a továbbképzés teljesítését illetően elfogadhatóvá vált a 
nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló - tanulói eredményességben mérhető 
komplex fejlődési - projektekben a részvételt igazoló okirat, valamint a kultúráért 
felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okirat is. Az 
akkreditációra benyújtott pedagógus továbbképzési programok bírálati szempontjai 
egyszerűsödtek, alapítási engedély maximálisan 120 tanórai foglalkozásra adható.  
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Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet  
 

A statuáló rendelet megállapítja az OH jogállását, feladat- és hatásköreit. Ezt követően 
a Hivatal közneveléssel, felsőoktatással, a köznevelési és felsőoktatási ágazati 
információs rendszerek működtetésével kapcsolatos, valamint a nyelvvizsga-
akkreditációval kapcsolatos egyes feladatait határozza meg. A Korm. rendelet 
köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek működtetésével 
kapcsolatos része jelöli ki az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-t (a 
továbbiakban: Educatio Nkft.) az állami oktatásirányítást kiszolgáló informatikai 
fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátására. 
 
A 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet  
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény felhatalmazása alapján 
kiadott rendelet - a korábbi tanévekhez hasonlóan - a 2013/2014. tanévre 
vonatkozóan a nevelési-oktatási feladatok ellátásában részt vevők számára 
pontos időbeli kereteket jelöl ki és munkamegosztást határoz meg, ezáltal a 
tanév megfelelő előkészítéséhez nyújt érdemi segítséget. A13 éve folyó és 
ágazati rendszer szintjén a köznevelést támogató pedagógiai célú mérési-
értékelési rendszer működésének lebonyolítását az OH végzi az általános 
iskolák 1-4. évfolyamain alkalmazott diagnosztikus fejlődésvizsgáló 
rendszerrel, valamint az országos kompetenciamérésekkel és a  nemzetközi 
mérésekkel. Ezek az OH alapköltségvetésébe beépültek az előző években.   

 
 

A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 
rendelet  
 
A végrehajtási rendelet értelmében minden megyében egy szakszolgálati intézmény (a 
továbbiakban: Intézmény) létrehozása vált szükségessé, amely a rendeletben foglalt 
esetleges kivétellel, valamennyi, az adott megyében működő szakszolgálatot egyesíti.  
 
A Rendelet értelmében a szakszolgálati tevékenységek közül  

a) Megyei szintű feladat: 
• a szakértői bizottsági tevékenység egy része, valamint  
• a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,  

amelyet a székhely, nagyobb megyék esetén a székhely és a megyei 
illetékességű tagintézmény(ek) együtt látnak el.  

b) Tankerületi szintű feladat: 
• a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,  
• a fejlesztő nevelés,  
• a nevelési tanácsadás,  
• a logopédiai ellátás,  
• a konduktív pedagógiai ellátás,  
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• a gyógytestnevelés,  
• az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,  
• a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása, valamint  
• a tankerületi szintű szakértői bizottsági tevékenység, 

amelyet valamennyi megyében a tankerületi tagintézmények látnak el.  
 
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 
rendeletben meghatározott álláshelyek feltöltése a szakszolgálati intézményrendszer 
átszervezése miatt folyamatos. 
 
Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 22/2013. (III. 22.) 
EMMI rendelet  
 
A rendelet módosítása alapvetően az Nkt. 2013. január 1-jétől hatályba lépő 
módosításai miatt volt szükséges. Ennek alapján meg kellett határozni a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának feladataira vonatkozó 
részletes szabályozást. A módosítás tartalmazta az erkölcstan helyett választható hit- 
és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó feltételek kialakításának 
szabályozását. A fentebb kifejtett közpolitikai célok megvalósításán túl a módosítás 
célja a jogszabály alkalmazásának megkönnyítése a rendelet kihirdetése után eltelt 
időszak gyakorlati tapasztalatainak figyelembe vételével. A rendelet tartalmazta a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 
feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítását is. A nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet) 172. § (2) bekezdése lehetőséget teremt arra, hogy külön jogszabályban 
kijelölt szervezet részt vegyen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 
előrehaladásának segítése érdekében előírt pedagógiai támogatás, a képesség-
kibontakoztató felkészítés, és az óvodai fejlesztő program feladataihoz kapcsolódó 
tevékenységekben. Ebben a speciális feladatellátásban való részvételre ez a módosítás 
jelölte ki a Türr István Képző és Kutató Intézetet. 

 
Az 51/2012. EMMI rendelet (kerettantervi rendelet) módosítása 

 
A rendelet módosításáról szóló 23/2013. (III. 29.) EMMI rendeletben újabb, miniszter 
által kiadásra kerülő kerettantervek és a szabad időkeret felhasználására javasolt 
kerettanterv került kiadásra. 
 

− Kerettanterv a szakiskolák számára; 
− A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei; 
− Nemzetiségi nevelés-oktatás kerettantervei; 
− Kerettantervek a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató nevelési-oktatási 

intézmények számára;  
− Kerettanterv a felnőttoktatás számára; 
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A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011-2012. évi cselekvési programjáról 
szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról szóló 1171/2013. (IV. 5.) 
Korm. határozat  
 
Lehetővé tette a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész 2011. évi keretének terhére 
kötött támogatási szerződések alapján nyújtott támogatás felhasználását, a Nemzeti 
Tehetség Program céljainak megfelelő pályázatok kiírását, a nyertes pályázatok 2013. 
december 31-ig történő megvalósítását.  

 
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programjáról 
szóló 1490/2013. (VII. 29.) Korm. határozat  
Meghatározza a Nemzeti Tehetség Program forrásainak felhasználási kereteit. 

 
Kisiskolák újraindítása program 

Az Nkt. 89. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy „Azon a településen, ahol 
legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik 
lakóhellyel és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább 
három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, óvoda esetében a települési 
önkormányzat, alsó tagozat esetében a települési önkormányzat kezdeményezésére az 
állami intézményfenntartó központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik a 
feladat helyben történő ellátásáról. 

Az állami fenntartású köznevelési intézmények átszervezésére vonatkozó miniszteri 
döntés értelmében a települési önkormányzatok kezdeményezésére 4 településen 
indulhatott újra 2013 szeptemberében az alsó tagozatos oktatás: Medgyesbodzás 
(Békés megye), Gáborján (Hajdú-Bihar megye), Mezőkomárom (Fejér megye), 
Nyírderzs (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye).  
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A KLIK-hez kapcsolódó információk 

A KLIK lényeges szerepet tölt be a magyar köznevelési rendszerben az állami 
feladatellátás vonatkozásában. 2013. január 1-jével a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 
alapján meghatározott, az önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények – 
ide nem értve az önkormányzati fenntartású óvodákat - állami átvétele megvalósult.  
Év közben a Megyei Intézményfenntartó Központok (a továbbiakban: MIK) 
megszűnésével párhozamosan a volt megyei intézmények is a KLIK-hez kerültek. A 
MIK intézményeknél 38 százalékot tett ki a köznevelési intézmények aránya.   

A KLIK 2013. évtől fenntartója a legtöbb köznevelési intézménynek, és az ágazati 
jogszabályok alapján ellátja a 2013. szeptember 1-jével hatályba lépett azon új 
jogszabályi változásokkal összefüggő feladatokat, amelyek a pedagógus előmeneteli 
rendszer bevezetésével, az összes KLIK alkalmazásban álló pedagógus új rendszerbe 
történő besorolásával, továbbá az új köznevelési finanszírozási rendszer bevezetésével 
voltak kapcsolatosak. Megtörténtek továbbá azok a köznevelési intézményi 
átszervezések a KLIK fenntartásában álló intézmények esetében, amelyek alapján 
2013. május utolsó munkanapjáig az oktatásért felelős miniszter döntése alapján 
működőképesebb intézményszerkezet jöhetett létre.  

Lértehozásra került a KLIK szervezetén belül a pedagógiai szakszolgálatok 
működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelettel összhangban az új 
szerkezetben működő állami pedagógiai szakszolgálati rendszer mind a 198 
tankerületben az Nkt-ban rögzített pedagógiai szakszolgálati feladattípusok 
vonatkozásában. A jogszabályban rögzített intézményi létszám feltöltése folyamatosan 
történik. 

 
A 2013. május utolsó napjáig meghozott döntések alapján a KLIK fenntartásából a 
Vidékfejlesztési Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium, továbbá egyházi jogi 
személyek fenntartásába is átkerültek nevelési-oktatási intézmények. A KLIK 
fenntartásában álló köznevelési intézményi átszervezések alapján módosításra került a 
KLIK alapító okirata is. 
 
 

Az új  pedagógus előmeneteli rendszer 2013. szeptember 1-jei bevezetése, a szükséges 
bérkompenzáció menete 
 
2013. szeptember elsejétől életbe lépett az új pedagógus előmeneteli rendszer. 
Az „életpálya modell” szabályait az Nkt. tartalmazza. A következő elemekből áll: 
Munkaidő: az új szabályozás szerint, az Nkt. 62. § (5) bekezdésben foglaltak szerint az 
általánosan kötelező 40 órás munkahéten belül a nevelési-oktatási intézményekben 
pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan 
százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által meghatározott 
feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje 
beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni. Ezek az előírások a 
nevelés, a gyermek középpontba helyezését célozzák. 
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Minősítés: a pedagógus a mindennapi munkája során, és hosszabb távon az 
előmeneteli rendszerben erősen ösztönözve van a folyamatos önfejlesztésre, 
innovációra, képzésre és ez által fejlődő pályán minőségi oktatás nyújtására.  
Ellenőrzés: a fentiek megvalósulását tanfelügyeleti rendszer kíséri.   
Bérezés: a pedagógusok bére évek óta rendezetlen kérdés, számos politikai, társadalmi 
feszültség forrása volt, ezért eleme az új életpálya modellnek a szakmaiságot és 
társadalmi megbecsülést elismerő, megfelelő bérezés.  

A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet definíciójának változásai 
2013. szeptember 1-jétől 
 
2013. szeptember 1-jétől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet meghatározását 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyett a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a rögzíti.  
Azon gyermekek, tanulók, akik hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetük 
alapján 2013. szeptember 1-jén  

• óvodai fejlesztő programban,  
• képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítésben, 
• az Arany János Tehetséggondozó Programban, 
• az Arany János Kollégiumi Programban, 
• az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban, 
• az Útravaló Ösztöndíjprogramban 

vesznek részt, vagy ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy 
a tankötelezettség befejezéséig a 2013. augusztus 31-én hatályos szabályok szerint 
minősülnek hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek (Gyvt. 
161/Q. §). 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek – függetlenül attól, 
hogy hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű – továbbra is jogosult az 
ingyenes tankönyvre, az óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes 
gyermekétkeztetésre. 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a 2012/2013. tanévben: 

− az óvodákban a HH-arány 31%, a HHH-arány 11%;  
− az általános iskolákban a HH-arány 36%, a HHH-arány 14%;  
− a szakiskolákban a HH-arány 32%, a HHH-arány 11%;  
− a gimnáziumokban a HH-arány 11%, a HHH-arány 1,6%;  
− a szakközépiskolákban a HH-arány 18%, a HHH-arány 2,8% volt. 

Forrás: KSH Stat. tükör, 2013/32. 
 
Óvodáztatási támogatás 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek után az alábbi feltételek együttes 
fennállása esetén óvodáztatási támogatás állapítható meg a szülő, illetve a 
családbafogadó gyám részére: 

• a gyermek halmozottan hátrányos helyzetének fennállásáról a jegyző döntést 
hozott,  
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• a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az 
ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges 
részvételt, és  

• a szülő, családbafogadó gyám a kérelem benyújtását megelőző időszakban 
legalább két hónapon keresztül gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába 
járatásáról [Gyvt. 20/C. §]. 

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelem legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a 
kezdetéig (tárgyév augusztus 31-ig) terjeszthető elő, amely évben a gyermek az ötödik 
életévét betölti.  
A támogatás jogszabályban meghatározott mértékű – első alkalommal 20.000 forint, 
minden további alkalommal 10.000 forint. 

Óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók iskolai 
sikeressége, a szociális helyzetéből eredő hátrányainak ellensúlyozása érdekében 
működtetett óvodai fejlesztő programot, valamint képesség-kibontakoztató és 
integrációs felkészítést (Integrációs Pedagógiai Rendszer, továbbiakban: IPR) kell 
szervezni a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (171-173. §) értelmében.  
Az IPR összesen kb. 1600 köznevelési intézményt, 80 000 halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulót, és 20 000 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket és kb. 10 000 
pedagógust érint. Az IPR-ről készült hatásvizsgálat azt mutatja, hogy a program 
általános javulást hozott a résztvevő iskolák diákjainak iskolai előrehaladásában. A 
program éves költségvetése mintegy 6,3 milliárd forint. 

Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP), Arany János Kollégiumi Program 
(AJKP) és Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program (AJKSZP) 
Az AJTP, az AJKP és az AJKSZP a felsőfokú tanulmányok folytatásának, az érettségi 
megszerzéséhez, illetve a szakmaszerzéshez nyújtanak komplex – pedagógiai, 
szociális, egészségügyi, kulturális – támogatást hátrányos helyzetű és halmozottan 
hátrányos helyzetű, rászoruló tanulók számára (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
(174-176. §), a kollégiumi alapprogramról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet, a 
kerettantervek kiadásáának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 
EMMI rendelet).  
Eredmények: az AJTP-ben a végzettek felvételi aránya 68-100%, átlagosan 80% körül 
mozog. Az AJKP intézményei a halmozott hátrányokkal küzdő tanulók csupán 3%-át 
képesek elérni, de a gyerekekkel való munka minősége és módja, a programban 
megjelenő pedagógiai eszköztár, és a célcsoportra való koncentráltság révén 
modellértékű. Az AJKSZP-ben a lemorzsolódási arány jóval az országos átlag alatt 
van, négy év alatt 12%, éves szinten 3%. 
A 2013/2014. tanévben több mint 4000 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, 
rászoruló tanuló vesz részt a programban, a program éves költségvetése közel 3.000,0 
millió forint. A 8. évfolyamos tanulók számára a 2014/2015. tanévre történő 
jelentkezés pályázati felhívása 2013. szeptember 11-én megjelentetésre került. 
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A 2013. év eseményei/eredményei az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út a 
tudományhoz alprogramra vonatkozóan: 
 
Az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjának célja a 
természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt 
érdeklődést mutató, legalább 10. évfolyamos középiskolai, szakiskolai tanulók 
tehetséggondozása. Az alprogram a tehetségek szakszerű támogatását vállaló 
köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, és a tehetséget mutató diákok 
együttműködésére épít.  
Az alprogram támogatásával, egy tanár vezetésével maximum 5, legalább 10. 
évfolyamon tanuló diákból álló kutatócsoportok végezhetnek közös munkát a tanév 
folyamán. A legfeljebb 750.000 forintos támogatásra a közoktatási intézmények 
jogosultak pályázatot benyújtani. A kutatásban részt vevő tanulók minimum 3.000 
forint/hó, maximum 5.000 forint/hó, a kutatásvezető mentor pedig maximum havi 
7.000 forint összegű ösztöndíjban részesülhet. 
  
Köznevelés finanszírozása 

 
Nem állami köznevelési intézmények finanszírozása 

 
2013. október 1-jétől a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
CCIV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény a korábbi ún. normatív 
alapon, valamint a teljesítménymutatók alapján történő finanszírozás helyett új 
finanszírozási szabályokat vezetett be az egyházi jogi személy, a nemzetiségi 
önkormányzat, valamint a nem állami fenntartók, továbbá a nem állami felsőoktatási 
intézmény által fenntartott köznevelési intézmények finanszírozásában, amely kiterjed 
a pedagógusok mellett a nevelő-oktató munkát segítő foglalkoztatottakra is. 2013. 
október 1-jétől az egyházi kiegészítő támogatás mint fogalom megszűnt, és helyébe az 
egyházi jogi személy és a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési 
intézmények részére biztosítandó működési támogatás került.  

A 2013. október 1-jétől belépő új finanszírozás megvalósította azt a célt, hogy a 
pedagógus életpálya modell hatálya a nem állami köznevelési intézményekben 
foglalkoztatottakra is kiterjedjen. A 2013. október 1-jétől hatályos új finanszírozási 
rendszerre vonatkozó részletszabályokat a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2013. október 4-ei 
módosítása (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza. 

A 2013. október 1-jétől belépő új finanszírozási rendszerben a számított átlagbér alapú 
támogatás alapelve: intézménytípusonként került megállapításra az átlagbér, amelynek 
meghatározása az ellátott gyermek/tanuló létszám alapján történik.  
 
Finanszírozott létszám: Az egyházi jogi személy és a nemzetiségi önkormányzat által 
fenntartott, valamint a nem állami fenntartású köznevelési intézmények, és a nem 
állami felsőoktatási intézmény által fenntartott intézményekben alkalmazott vezető-
pedagógus, beosztott pedagógus létszáma a KLIK által fenntartott intézmények 
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tanulólétszámához viszonyított tényleges pedagóguslétszám alapján kerül 
meghatározásra intézménytípusonként. 
A pedagógusok és a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők létszámának 
meghatározása: óvodaintézmény esetén az Nkt. 2. számú melléklete, a többi intézmény 
esetén a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján a tanulólétszám 
függvényében, az intézmény által ellátott alapfeladatonként intézményi szinten kerül 
kiszámításra.  
 
A külföldi fenntartású iskolák finanszírozása 
Ha a külföldi állam, vagy nemzetközi szervezet által elismert, vagy akkreditált 
köznevelési intézményben foglalkoztatott  pedagógusok  iskolai végzettsége és 
szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban foglalt képesítési előírásoknak, továbbá az 
iskola pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik a NAT követelményeihez, 
akkor a pedagógusok tekintetében a fenntartó bér alapú támogatást igényelhet. Ezen 
költségvetési támogatás esetében a fenntartó az igénylésben feltüntetett gyermek-, 
tanulólétszámba nem számíthatja be azokat a gyermekeket, tanulókat, akik után a 
fenntartó tandíjat szed, vagy nem ingyenesen veszik igénybe a szakképzést. A nevelő-, 
oktató munkát közvetlenül segítők után nem jár költségvetési támogatás.  
2013. év szeptember 30-áig 10 db külföldi fenntartású köznevelési intézmény részesült 
állami támogatásban, míg 2013. október 1-jétől 9 db. 2013. év szeptember 30-áig 
havonta ezen intézmények fenntartóinak részére az állami ráfordítás összesen 75.6 
millió forint volt, majd október 1-jétől havonta 40.8 millió forint, azaz a 
feladatváltozás mértékéhez igazodóan csökkent a finanszírozás. 
 

 
A 2013. évi költségvetési törvényben szereplő további támogatások: 
 

- Működési támogatás: Az egyházi jogi személy és a nemzetiségi önkormányzat 
által fenntartott köznevelési intézmények működéséhez az állam a központi 
költségvetés terhére támogatást folyósít. A támogatás számítása az állami 
intézményfenntartó központ által működtetett, továbbá az állami 
intézményfenntartó központ fenntartásában álló és önkormányzati működtetésű 
köznevelési intézmények, valamint az önkormányzatok fenntartásában működő 
óvodák teljes éves – a pedagógus bérek figyelembevétele nélküli – működési 
ráfordítása alapján történik. 

 
- Kiegészítő támogatás: a 2013. évi költségvetési törvény módosításáról szóló 

2013. évi CXLIV. törvény a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház 
részére, az új finanszírozási rendszerre történő zökkenőmentes átállás 
érdekében elszámolási kötelezettség nélküli egyszeri kiegészítő támogatást 
biztosít a 2013/2014. tanévre.  

 
A Kormányrendelet módosítására, a részletszabályok kidolgozása érdekében került 
sor. A költségvetési évben igénybevett támogatásról a finanszírozás évét követő január 
31-éig kötelesek elszámolni a fenntartók. 
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Közoktatási megállapodások/köznevelési szerződések alapján történő finanszírozás: 
A köznevelési szerződések jogi kereteit az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint az 
egyház, vagy más nem állami szerv, nem önkormányzat által fenntartott nevelési-
oktatási intézmény – a fenntartó, óvoda esetében a települési önkormányzattal, más 
köznevelési intézmény esetében az oktatásért felelős miniszterrel kötött írásbeli 
szerződés (a továbbiakban: köznevelési szerződés) alapján – részt vehet az Nkt.-ban 
meghatározott köznevelési közszolgálati feladatok megvalósításában. Az oktatásért 
felelős miniszternek - nem kötelező feladatként - lehetősége van köznevelési szerződés 
megkötésére a köznevelési intézmény fenntartója részére kiegészítő támogatás 
nyújtása érdekében. A támogatási összeg felső határára vonatkozóan jelenleg nincs 
megkötés, mindössze a támogatás időtartamára szab egy-öt év közötti feltételt az Nkt. 
31. § (6) bekezdése. Az egyházi és magánintézmények fenntartóival kötött köznevelési 
szerződés megkötéséhez ki kell kérni az intézmény székhelye, telephelye szerint 
illetékes kormányhivatal, települési önkormányzat véleményét. 
A 2013. évben 60 fizetési kötelezettséggel járó közoktatási megállapodás/köznevelési 
szerződés volt hatályos (ebből 1 egyházi szakszolgáltatás, 2 egyházi pedagógiai-
szakmai szolgáltatás feladattal), 1 módosítása áthúzódott a 2014. évre (Zánka - Új 
Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft). Ezeken felül 2 egyházi működési 
támogatás iránti jogosultság megszerzésének érdekében történt köznevelési 
szerződéskötés (Magyarországi Metodista Egyház, Magyar Iszlám Közösség), továbbá 
10 fizetési kötelezettséggel nem járó (pénzösszeg nélküli) esetben a működés 
folytatásának érdekében került sor köznevelési szerződés megkötésére (9 
szakszolgálat, 1 pedagógiai szakmai szolgáltatás). 
 
A nem normatív támogatást finanszírozó fejezeti kezelésű előirányzatok 

A köznevelési terület vonatkozásában kiemelt feladat, 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 az állam fokozott felelősségének 
megteremtése és felelősségvállalása az oktatás felett, építkezve az Alaptörvényben 
megfogalmazottakra. A fejezeti kezelésű előirányzatok körében kiemelt hangsúlyt 
kaptak azon feladatok, támogatások, amelyek megteremtik az előzőekben vázolt elvek 
megvalósítását. 
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A köznevelési szakmai ágazathoz tartozó intézmények 2013. évi 
tevékenységének bemutatása 

 
6. cím: Egyéb oktatási intézmények 
 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 325224 
Honlap: www.ofi.hu 
 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a tárca háttérintézeteként 
kutatási, fejlesztési, elemzési és értékelési tevékenységet végez, szakmai 
szolgáltatásokat nyújt az oktatás területén, valamint támogatja az oktatási és kulturális 
terület szakpolitikai és ágazatirányítási tevékenységét. 
Ezen a néven 2007. január 1-jén kezdte meg működését, de jogelődjei között található 
az Országos Pedagógiai Intézet, az 1990. évben alapított Országos Közoktatási Intézet, 
valamint az Oktatáskutató Intézet és a Professzorok Házának keretei között működő 
kutató-fejlesztő részlegek. 2007 őszétől az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet része lett 
az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum is. 
 
Az OFI a minisztérium olyan háttérintézeteként működik, amely országos hatáskörrel, 
komplex szakmai támogatást nyújt a nevelő-oktató munkához a köznevelés teljes 
területén. Ennek megfelelően az OFI az elmúlt évek során meghatározó szerepet 
kapott a jelenlegi oktatáspolitika kiemelt prioritásként kezelt feladatainak 
megvalósításában (a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek kidolgozása, a 
pedagógusképzés, illetve a pedagógiai szakmai szolgáltatások új rendszerének 
kialakítása, állami tankönyvfejlesztés és kiadás feladatának ellátása). 
 
A 2013. évi munkatervi évben az alaptevékenység bővülését, illetve az OFI által 
ellátott többletfeladatok körét alapvetően az oktatási kormányzat prioritásai határozták 
meg: az 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján az állami tankönyvfejlesztés és 
kiadás feladata az OFI-hoz került, amelynek következményeként megtörtént a 
TÁMOP 3.1.2. B pályázat beadása, illetve az OFI erre a feladatra épülő új szervezeti 
egységének, a Tankönyvelemzési és Fejlesztési Központ létrehozásának előkészítése. 
További többletfeladatot jelentett a Nemzeti alaptanterv módosításának előkészítése, a 
kerettantervi rendelet kiegészítésének és módosításának előkészítése, a köznevelés-
fejlesztési stratégia elkészítésének szakmai koordinációja, a korai iskolaelhagyás elleni 
stratégia támogatása, a tanárképzés tartalmi megújítása, a Nemzeti Pedagógus Kar 
létrehozásának támogatása, illetve az érettségi vizsgarendszer megújítására vonatkozó 
koncepció elkészítése.  
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Az OFI előirányzat-felhasználási keretszámláját, intézményi kártyafedezeti számláját 
és devizaszámláit a Magyar Államkincstárnál vezeti. A lakásépítési számla javára 30,0 
millió forint átutalás történt, megteremtve a lehetőséget a következő évben lakásépítési 
hitel biztosítására.  
 
Az előirányzatok alakulása 
 

Megnevezés 

2012. évi 
tény 

2013. évi 
eredeti 

előirányzat 

2013. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

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  1 959,5 938,1 938,1 3 837,6 2 447,1 124,9 63,8 

ebből:  
személyi juttatás 

972,5 563,4 563,4 1 867,9 1 327,5 136,5 71,1 

Bevétel 
  

2 159,3 46,0 46,0 1 686,1 1 686,1 78,1 100,0 

Támogatás 
  

743,1 892,1 892,1 927,7 927,7 124,8 100,0 

Előirányzat-maradvány 
  

280,9   1 223,8 1 161,8 413,6 94,9 

Létszám (fő)  
  

125 121  121 116 96,8 100,0 

  millió forintban egy tizedessel   fő 

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel 
Támogatá

s 

Kiadásbó
l személyi 
juttatás 

Létszá
m  

(engedé
-lyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 
(eredeti) 938,1 46,0 892,1 563,4 121 
Módosítások jogcímenként           
Kormányzati hatáskörben -4,1 0,0 -4,1 4,7  
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat  -10,0  -10,0 0,0   
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat – 
bérkompenzáció 5,4  5,4 4,3   

Bérkompenzáció elszámolás 0,5  0,5 0,4  
Irányítószervi hatáskörben 76,4 36,7 39,7 8,6  
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 39,7 0,0 39,7 8,6  
- Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 39,7  39,7 8,6  
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítás 36,7 36,7 0,0 0,0  
- többletbevétel beemelése 36,7 36,7    
Intézményi hatáskörben 2 827,2 2 827,2 0,0 1 291,2  
2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 223,8 1 223,8  789,2   
Többletbevétel 1 603,4 1 603,4  526,9   
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0   -24,9 
Előirányzat-módosítás összesen: 2 899,5 2 863,9 35,6 1 304,5  
2013. évi módosított előirányzat 3 837,6 2 909,9 927,7 1 867,9 121 
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Főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása 
 
Az OFI 2013. évi költségvetésének kiadási összege 938,1 millió forintban lett 
meghatározva, ami az évközi módosítások következtében 3.837,6 millió forintra 
változott. A kiadás teljesítése 2.447,1 millió forint volt, ez a módosított előirányzat 
63,8 %-a. Az előirányzat-módosítás összegéből -4,1 millió forint kormányzati 
hatáskörben, 76,4 millió forint irányítószervi hatáskörben, 2.827,2 millió forint 
intézményi hatáskörben történt. 
 
A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból -10,0 millió forint 
az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján végrehajtott módosítás. 
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának 
finanszírozására 5,9 millió forint többlettámogatásban részesült az OFI. 
 
Irányító szervi hatáskörben 76,4 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás 
történt a 2013. évben. Az előirányzat-módosításból 39,7 millió forint fejezeti kezelésű 
előirányzatból átcsoportosított többlettámogatás, 36,7 millió forint irányító szervi 
hatáskörben végrehajtott többletbevétel-beemelés volt. 
 
Az intézményi hatáskörben történt 2.827,2 millió forint összegű előirányzat-
módosítás az előző évi maradvány (1.223,8 millió forint) felhasználásából, valamint 
1.603,4 millió forint összegű többletbevétel előirányzat-módosításából keletkezett. A 
többletbevételek jelentős részét az EU-s programok kapcsán realizálódott 
többletbevétel adja. 
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
Az OFI személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (563,4 millió forint) 
év közben összesen 1.304,5 millió forinttal került megemelésre az alábbiak szerint: 

- kormányzati hatáskörben a bérkompenzáció kapcsán 4,7 millió forint összegben 
növekedett az előirányzat, 

- irányító szervi hatáskörben a fejezeti kezelésű előirányzatból köznevelési 
feladatokra (OTDK, OTDR támogatása, Nemzeti Pedagógus Kar 
létrehozásának támogatása) átcsoportosított többlettámogatás során 8,6 millió 
forinttal nőtt az előirányzat,  

- intézményi hatáskörben az előző évi maradvány felhasználása kapcsán 789,2 
millió forint összegben, a realizálódott többletbevételek előirányzat-
módosításával 526,9 millió forinttal nőtt az előirányzat, kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítás kapcsán 24,9 millió forint átcsoportosítás történt a 
személyi juttatások előirányzatról. 

 
A személyi juttatások teljesítése 235,6%-kal haladta meg az eredeti előirányzatot. 
Ennek oka az volt, hogy 2013. évben az európai uniós feladatellátáshoz kapcsolódó 
bérkifizetések megemelték a tényadatot, amely az elemi költségvetés tervezésekor nem 
volt ismert. Ehhez kapcsolódóan a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 199,6%-

3173



 
 

kal haladta meg az eredeti előirányzatot. Az uniós feladatellátás kapcsán felmerülő 
bér- és járulék költségeit a projekt költségvetései tartalmazzák. 
 
Az OFI 2013. évi engedélyezett létszámkerete 121 fő, az átlagos statisztikai létszáma 
116 fő volt. 
 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az OFI dologi kiadások eredeti előirányzata 200,5 millió forint összegben került 
meghatározásra, ami az évközi módosítások következtében 1.189,3 millió forintra 
változott és 624,3 millió forintra teljesült. Az előirányzat-változás jelentős összegét 
(968,6 millió forintot) az intézményi hatáskörben végrehajtott  előző évi maradvány 
felhasználása, valamint a többletbevételek előirányzat-módosítása eredményezte. Az 
összes teljesítés 33,6%-át a szolgáltatási kiadások, 11,7%-át a vásárolt szolgáltatások, 
17,1%-át működési célú általános forgalmi adó kiadásaik teszik ki.  
Az OFI dologi kiadásainak jelentősebb tételei a bérleti és lízing díjak, a vásárolt 
közszolgáltatások, illetve a szellemi tevékenységek teljesítéséhez kapcsolódó 
kifizetések voltak, amelyek mind a nagyobb Európai Uniós projektek költségvetésébe 
betervezett feladatok megvalósításával kapcsolatban keletkezett kiadások.  
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az OFI 2013. évben felhalmozási kiadások soron eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett, az évközi módosítások következtében a felújítások előirányzata 13,2 
millió forintra változott és teljes egészében felhasználásra került az Országos 
Pedagógia Könyvtár és Múzeum épületének tetőszerkezeti munkáira.  
A beruházási kiadások előirányzata 213,5 millió forintra változott, amelyből 70,4 
millió forint uniós programokhoz kapcsolódóan gépek és felszerelések beszerzésére, 
21,5 millió forint a forgalmi adókkal összefüggő kifizetésekre került felhasználásra. 
Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata 30,0 millió forintra változott, amely 
teljes egészében felhasználásra került. 
Az OFI költségvetési bevétele terhére 2 db személygépkocsit rendelt meg a 
központosított közbeszerzés keretében, az előzetesen kapott mentesítési engedély 
alapján.  
 
A bevételek alakulása 
 
2013. évben az OFI költségvetésének saját bevételi összege 46,0 millió forintban 
került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások következtében 2.909,9 millió 
forintra emelkedett, a tényleges teljesítés 2.847,9 millió forint volt. 
 
Irányító szervi hatáskörben 36,7 millió forint összegű bevételi előirányzat-módosítás 
történt a 2013. évben. Az előirányzat-módosításra az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 30. § (4) bekezdése, illetve az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. §-ának előírása alapján 
történt. 
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Az intézményi hatáskörben történt 2.827,2 millió forint összegű előirányzat-
módosítás az előző évi maradvány (1.223,8 millió forint) felhasználásából, valamint 
1.603,4 millió forint összegű többletbevétel előirányzat-módosításából keletkezett. A 
többletbevételek jelentős részét az EU-s programok kapcsán realizálódott 
többletbevétel adja. 
 
Az OFI intézményi működési bevételének 46,0 millió forintos eredeti előirányzata 
82,7 millió forintra változott és teljesült 2013. évben. A bevétel összetétele: 62,2 %-a 
áru és készletértékesítés ellenértéke, 17,6 %-a egyéb sajátos bevétel, 7,2 %-a bérleti és 
lízingdíj bevételek, 11,5 %-a a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja, 1,5 %  
egyéb bevétel (alkalmazottak térítési díja, kötbér, egyéb kártérítés). 
 
Előirányzat-maradvány 
 

Az OFI 2012. évi előirányzat-maradványa 94,9%-ban került felhasználásra 1.161,8 
millió forint összegben, amely az áthúzódó szállítói kötelezettségek 
kötelezettségvállalással terhelt maradványainak kifizetését tartalmazza. 
Az OFI-nak 2013. évben 1.390,5 millió forint előirányzat-maradványa keletkezett, 
amelyből az előző évek maradványa 62,0 millió forint. Tárgyévben 1.328,5 millió 
forint keletkezett (amelyből kiadási megtakarítás 1.390,5 millió forint, bevételi 
lemaradás 62,0 millió forint.) Az előirányzat-maradványból a teljes összeg (1.390,5 
millió forint) kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány nem keletkezett.   
Önrevízió alapján elvonásra felajánlott előirányzat-maradvány a 2013. évi 
bérkompenzáció elszámolásából keletkező 0,3 millió forint befizetési kötelezettség. A 
keletkezett maradvány összetétele a következő: az elkülönített állami pénzalapból 
folyósított pénzeszközök 27,5 millió forint maradványa, nemzetközi szerződés alapján 
visszahagyandó 1,7 millió forint maradvány, 116,9 millió forint egyéb maradvány, az 
EMMI fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás 91,0 millió forint 
maradványa, az európai uniós forrásból finanszírozott programok 1.153,1 millió forint 
összegű maradványa.  
 
A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
Az OFI mérleg szerinti eszközállománya 2013. évben 1.860,6 millió forint volt, 7,4 
%-kal növekedett az előző évhez viszonyítva.  

A vagyonnövekedést az intézet döntően a saját forrásai felhasználásával valósította 
meg. A növekedés elsősorban a készletek növekedésénél, valamint a záró 
pénzeszközöknél jelentkezett.  
Követelések és kötelezettségek állományának alakulása 
 
Az OFI 2013. évi követelései a vevők felé 20,5 millió forintról 0,8 millió forintra 
csökkent. 
A 2013. évi kötelezettségek összege 63,3 millió forint, amely az előző évhez 
viszonyítva 73,4 %-kal növekedett, amelynek jelentős részét a központi költségvetési 
szerv fennálló szállítói tartozásai teszik ki.  
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Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 
 
2012. évben 13,6 millió forint befizetési kötelezettsége keletkezett az OFI-nak az 
1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján végrehajtott létszámleépítés költségeinek 
elszámolásából. Ennek pénzügyi teljesítése a 2013. évben megtörtént. 
 
 
Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 
 
A TÁMOP 4.1.2.B 2-13/1 (Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok 
továbbfejlesztése és kiszélesítése), illetve a TÁMOP 3.1.2.B (A Nemzeti 
alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál 
fejlesztése) projektek megvalósítása terén 2013. évben az előkészítési szakasz lezárult.  
 
Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/4/5 kódszámú, Zöld Óvoda-, 
Ökoiskola programok kiszélesítése projekt  

A projekt célja, hogy minél több iskola és óvoda nyerje el az ökoiskola, illetve a zöld 
óvoda címet. A 2013. év folyamán 81 db óvoda és 36 db iskola nyerte el újonnan a 
zöld óvoda, illetve az ökoiskola címet. A projekt keretében országos környezeti 
köznevelési hálózat kialakítása történik az országos és a regionális ökoiskola és zöld 
óvoda forrásközpontok (tudásközpontok) csomópontjain. A Zöld Óvoda Útmutató és 
az Ökoiskola Útmutató (munkacímek) szerkezeti vázlata, és tartalmi előírásai 
elkészültek, a szerzői munka 2014. évben folytatódik.  
 
TÁMOP-3.1.1-11/1-2013-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) 
II. szakasz: 

A kiemelt projekt átfogó célja a közoktatás-fejlesztés szakmai támogatása, a 
csatlakozó közoktatási konstrukciók koordinálása, minőségbiztosítása és nyomon 
követése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek (a továbbiakban: 
Nkt.), és az új tartalmi szabályozóknak megfelelően.  
 
A Tartalmi fejlesztések alprojekt Tantervi fejlesztések témájában 430 db kerettanterv 
készült el a korábban elkészült kötelező tantárgyak véglegesítési munkálataival együtt, 
közel 20 ezer oldal kerettanterv került közreadásra. Az implementációt segítő 
különféle segédanyagok száma 13 tantárgyhoz köthetően közel 300 db, amelyből a 
honlap tesztverziójára 70 db került fel. Megkezdődött a vizsgakövetelmények 
átdolgozása nyolc vizsgatárgyból. Az oktatás tartalmi követelménystandardjainak 
fejlesztése és implementációjuk támogatása keretében nemzetközi és hazai 
tapasztalatokat gyűjtve elemezésre kerültek az érettségi vizsgák változásának 
nemzetközi irányai. A tankönyv- és taneszköz-fejlesztés keretrendszerének kutatása, 
fejlesztése keretében valósul meg – többek között – a minősítési eljárás szakmai 
szempontrendszerének és standardjainak kidolgozása.  
A Pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése alprojekt: A 21. századi 
pedagógusok mesterségbeli tudásának vizsgálat kutatás keretében, annak 
tanulmányozása folyik, hogy a válaszadók mikor tekintik egy pedagógus 
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tevékenységét eredményesnek, milyen támogatást adhatnak ehhez az 
intézményvezetők, és a pedagógiai szakmai szolgáltatások, hogyan segíthetik mindkét 
csoport sikerességét. A kapott adatok feldolgozása áthúzódik a 2014. évre. A szakmai 
szolgáltatások külföldi rendszereinek feltérképezésének tapasztalata az, hogy a 
világban sokféle rendszer működik, amelyek hatékonysága elsősorban nem a 
fenntartásuk módjától függ, hanem, hogy létezik-e az országban olyan szakmai 
jövőkép, amellyel az érintettek döntő többsége azonosulni tud, elkötelezett iránta, és a 
maga területén felelősséget vállal azért, hogy e jövőkép valósággá váljon. E mellett a 
tudásmegosztó hálózatok sikeres működésének legfontosabb feltételét nem a 
rendelkezésre álló anyagi források mértéke képezi, hanem az oktatáspolitika feltétlen 
támogatása, valamint az, hogy a hálózatnak stabil koordinátora van.  
A nevelés-oktatás fejlesztése, komplex pilot programok alprojekt fő célja az egész 
napos iskola nevelési-oktatási programok fejlesztése, amely 242 fő gyakorló 
pedagógus aktív részvételével zajlik, 6 területen. Az 55 db kutatás-fejlesztési 
szerződés keretében az iskolák a hat nevelési-oktatási programhoz, összesen 1488 db 
modul kidolgozását és kipróbálását, valamint a nevelési-oktatási program további 
elemeinek – pedagógiai koncepció, tanulási-tanítási program, továbbképzések, 
támogató rendszer – kidolgozásában való részvételt vállalták 2014. augusztus 31-ig. A 
munka folyamatosan halad.  
Az irányítási és szakmapolitikai döntéshozatal támogatása alprojektben elkészült 
többek között: „A közoktatás fenntartói szerkezetének és az intézményrendszer 
struktúrájának átalakulása” című tanulmány; a járási és tankerületi rendszer 
kialakulásának elemzése; az oktatás finanszírozásában bekövetkező változások leírása; 
a „Tanulási attitűdök és tanulási stratégiák Magyarországon a rendszerváltás utáni két 
évtizedben” című tanulmány; a „Felnőttkori tanulási attitűdök és fiatalokkal 
kapcsolatos tanulási stratégiák”; a  „Hazai és nemzetközi trendelemzések, 
szabályozások változása az óvodáztatásban” című tanulmány; a hátrányos helyzetre, 
lemorzsolódásra vonatkozó elméleti keretek; fogalmi meghatározások a nemzetközi 
kutatásokban és statisztikai kiadványokban; „Az iskolai kudarc, az iskolai 
lemorzsolódás nemzetközi és hazai trendjeit” bemutató tanulmány; „A 
lemorzsolódáshoz vezető okok és tényezők” című tanulmány; „Az érettségi 
eredmények mint az iskolai eredményesség lehetséges indikátorai” című tanulmány.  
A korábbi fejlesztések hatásvizsgálata alprojekt keretében elkészült a 
„Hatásvizsgálatok alapszintű módszertani kézikönyve oktatási fejlesztők számára” c. 
kiadvány kéziratának első változata. Befejeződött a pedagógus továbbképzések 
hatásvizsgálatát megalapozó kérdőíves kutatás első szakasza, létrejött egy 8500 fő 
pedagógus, 850 fő intézményvezető adatait tartalmazó adatbázis.  
 
TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása projekt 
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Pedagógusképzés 
támogatása kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.5/12) célja a pedagógusok folyamatos 
szakmai fejlődésének támogató és ellenőrző rendszerének kidolgozása, illetve a 
nemzeti köznevelési rendszerre épülő pedagógus-továbbképzési rendszer létrehozása, 
amely a pedagógus-életpályamodellhez kapcsolódó továbbképzési programokat, ezek 
követelményszintjeit, értékelési rendszerét tartalmazza. 
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Az OFI feladatai 3 alprojektben valósulnak meg. Az 1-es alprojekt a szaktanácsadói 
szolgáltatások megújításával foglalkozik, az egyes szaktanácsadói szakterületekhez 
kapcsolódóan készít javaslatot a szaktanácsadói típusokra, azok szintjeire, a szintekhez 
kapcsolódó követelményekre és az ellátandó feladatokra, a szaktanácsadás előmeneteli 
rendszerére és a szaktanácsadói tevékenység minőségbiztosítási rendszerének 
kidolgozására. Emellett a szaktanácsadás országos modelljének kidolgozása és 
kipróbálása is az alprojekt feladata. 
A 2-es alprojekt feladata egyfelől a szaktanácsadói (ezen belül tantárgygondozó) 
képzések fejlesztése, kipróbálása, akkreditálása, illetve képzések megvalósítása, 
másfelől az új típusú szaktanácsadói szolgáltatás nyújtása. A projekt végéig a terv 
legalább 3 000 fő szaktanácsadó felkészítését és 10 000 tantárgygondozó látogatás 
megvalósítása. 
A 3-as alprojekt a pedagógus-továbbképzések megújításával foglalkozik. A feltárt 
szükségletek és hiányterületek mentén 50 továbbképzés fejlesztése folyik, részben 
belső fejlesztésben, részben K+F szerződések keretében. Emellett megvalósul a 
továbbképzésekhez kapcsolódó támogatórendszer elemeinek kialakítása, fejlesztése és 
működtetése, illetve egy pilot mentorprogram a gyakornokok támogatására.  
 
TÁMOP 3.1.2. B projekt – A Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, 
taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése projekt 
A projekt alapvető célja a közoktatási minőségi megújításának elősegítése a közoktatás 
tartalmi kínálatának megújításával, bővítésével a Nemzeti alaptantervhez és a 
kerettantervekhez illeszkedő új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök 
fejlesztésén keresztül. Cél, hogy létrehozott tartalmak segítsék elő a TÁMOP 3. 
prioritásában - Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek - 
meghatározott célok teljesülését az oktatás eredményességének és hatékonyságának 
javításával. További cél, egy olyan Nemzeti Közoktatási Portál kialakítása és 
fejlesztése, amely egykapus hozzáféréssel, egységes felhasználói felületen, egységes 
szabvány alapján, a megfelelő minőségbiztosítás mellett teszi lehetővé valamennyi 
elkészült, és jövőben elkészülő digitális tananyag és taneszköz elérhetőségét. A 
minőségi oktatáshoz történő jobb hozzáférést az elektronikus tananyagok, online 
tartalmak megerősítik. 
Mindezek által valósul meg, egy olyan országosan egységes taneszköz-rendszer 
kiépítése és fejlesztése, amely az Nkt. elvárás rendszeréhez igazodva, az új tartalmi 
szabályozókban foglalt követelmények teljesíthetőségét állítja előtérbe: a rendszer 
mindenki számára nyilvánosan elérhető, egyszerű, szabványosított és standardizált, és 
az akkreditációs eljárásokkal kompatibilis lesz. 
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18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 
 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 
Törzskönyvi azonosító száma: 799656 
Honlap: www.klik.gov.hu 
 
Feladatkör, tevékenység bemutatása 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. 
§-ában meghatározottak szerint a KLIK az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt 
működő központi hivatal. A KLIK központi szervből és területi szervekből áll. A KLIK 
területi szerve a járási (fővárosi kerületi) tankerület és a megyeközponti tankerület. A járási 
tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével 
és illetékességi területével. A megyeközponti tankerület a megye székhelyén működő 
tankerület, amelynek illetékességi területe a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai 
szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, valamint a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében azon megyére terjed ki, amelynek 
székhelyén működik. Pest megyében a megyeközponti tankerület székhelye Cegléd. 
Jelenleg 198 tankerület működik.  

 

A fenntartói struktúra átalakításának célja a köznevelés rendszerének, intézményhálózatának 
a tankerületeken keresztül történő központi tervezése, irányítása, finanszírozása és 
ellenőrzése, a működtetés és finanszírozás racionalizálása volt.  
Az állami irányítás, fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, amelybe beleértendő a 
pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők feletti munkáltatói jogok 
gyakorlása, és a foglalkoztatásukkal kapcsolatos bérfinanszírozás lebonyolítása. A települési 
önkormányzatok szerepe a köznevelési feladathoz kapcsolódó ingó és ingatlanvagyon 
tulajdonosaként, annak működtetése a 3.000 fő feletti településeken, továbbá a 
működtetéshez kötődő munkavállalók, alkalmazottak munkabérének, juttatásainak 
finanszírozása és folyósítása. A KLIK Magyarország legnagyobb munkáltatójaként és 
egyben a legnagyobb intézményrendszert magában foglaló országos hatáskörű központi 
költségvetési szervként jött létre és működik. 
 
Az év folyamán teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás 
 
A Megyei Intézményfenntartó Központok (MIK) 2013. március 31-én megszüntetésre 
kerültek, így 2013. április 1-jével – a települési önkormányzatok által fenntartott 
köznevelési intézmények 2012. december 31. fordulónappal, a KLIK-be történt 
beolvadással megvalósult megszűnésén túl további – 191 db, korábban a MIK-ek által 
fenntartott köznevelési intézmény olvadt be a KLIK-be. A KLIK-be beolvadt intézmények 
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként működnek, míg a KLIK egyetlen 
gazdasági egységet képez. 
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2013. augusztus 1-től a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába 41 agrárszakképző 
intézmény, a Honvédelmi Minisztérium fenntartásába egy intézmény (Gábor Dénes 
Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium), majd 2013. szeptember 1-től egyházi 
fenntartásba 21 köznevelési intézmény került átadásra. 
 
2013. év decemberében felmérés készült a KLIK fenntartásában lévő alapfokú művészeti 
iskolákról (összesen 1420 feladat-ellátási helyen valósul meg alapfokú művészeti képzés), 
az adatbázis kiindulási alapot jelent az alapfokú művészeti iskolák átszervezéséhez és 
tájékoztat a tanulók elhelyezésének lehetőségéről. Az alapfokú művészetoktatás szakmai 
alaptevékenység működési költsége 2.019,3, millió forint volt. 
 
A pedagógiai szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet alapján 
a megyei tankerületek a KLIK irányításával megkezdték a pedagógiai szakszolgálati 
rendszer átszervezését. Az új rendszer hosszú távú feladata a rugalmas, a helyi igényekhez 
igazodó pedagógiai szakszolgálati háló kialakítása, amely minden érintett számára biztosítja 
az ellátáshoz való egyenlő hozzáférést úgy, hogy ennek igénybevétele ne jelentsen 
aránytalan terhet a családoknak. Az átszervezést követően 227 feladatellátási-hely állt fel a 
pedagógiai szakszolgálati rendszer. A pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai 
alaptevékenység működési költsége 1.106,0 millió forint volt. 
 
A KLIK és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. megállapodása alapján 2013. 
augusztus 31-ig az ellátható tankerületek informatikai infrastruktúrájának kiépítése 
befejeződött. 
 
A KLIK nem folytatott vállalkozási tevékenységet, részesedése gazdasági társaságokban 
nem volt, a dolgozóknak lakásépítési és vásárlási támogatást nem folyósított. 
 
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 124,1 446.921,9  465.424,6 493.447,4 489.937,6  394.792,6% 99,3% 
 ebből személyi 
juttatás 

62,3 307.688,4  322.257,5 330.671,5 329.765,2 529.318,1% 99,7% 

Bevétel 54,7 34.991,4  34.991,4 45.969,1 55.785,9  
101.985,2% 

121,4% 

Támogatás 366,5 411.930,5  430.433,2 445.606,2 445.606,2  121.584,2% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

0,0 0  0 1.872,1 2.316,6  123,7% 

Létszám (fő)  218,0 159.246  0 154.373 128.911 59.133,5% 83,5% 
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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 (eredeti) 446.921,9 34.991,4 411.930,5 307.688,4 159.246 

Módosítások jogcímenként           
Országgyűlés hatáskörben 18.502,7 0,0 18.502,7 14.569,1 0,0 
2013. évi CXLIV. tv. pedagógus 
előmeneteli rendszer 18.502,7 0,0 18.502,7 14.569,1  
Kormányzati hatáskörben 13.826,2 0,0 13.826,2 8.425,8 -2.870,0 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
bérkompenzáció 11.896,2 0,0  11.896,2 9.360,3   

1225/2013. (IV. 23.) Korm. határozat az 
állami fenntartásban és működtetésben 
lévő köznevelési intézmények vis maior 
eseményeinek támogatása érdekében - 
IX. fejezettől 300,0 0,0 300,0 0,0  
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat  -6.320,6 0,0 -6.320,6 0,0  
1313/2013. (VI. 11.) Korm. határozat -
gyermekétkeztetési feladatok ellátására 
KLIK - önkormányzatok -3.000,0 0,0 -3.000,0 -730,0  
1437/2013. (VII. 11.) Korm. határozat a 
hajdúsámsoni állami köznevelés 
feltételeinek megteremtése érdekében 475,4 0,0 475,4 120,0  
1510/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat az 
agrárszakképző intézmények átadása - 
VM részére -3.013,1 0,0 -3.013,1 -2.127,7 -2.813 
1580/2013.(VIII. 28.) Korm. határozat a 
Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 
Szakközépiskola és Kollégium fenntartói 
jogának átadása – HM részére -73,4 0,0 -73,4 -46,3 -57 
16544/2013. NGM levél önkormányzati 
bevételek meghatározott részének 
átadása KLIK részére 1.924,4 0,0 1.924,4 1.288,9  
16544-3/2013. NGM levél 
önkormányzati bevételek meghatározott 
részének átadása KLIK részére 1.978,6 0,0 1.978,6 0,0  
8969/19/2013 NGM levél Prémiumévek 
program I. negyedév 182,0 0,0 182,0 144,2  
16672/18/2013 NGM levél Prémiumévek 
program II. negyedév 200,2 0,0 200,2 157,3  
22872/15/2013 NGM levél Prémiumévek 
program III. negyedév 193,4 0,0 193,4 152,0  
9999/2013 NGM levél Prémiumévek 
program IV. negyedév 173,2 0,0 173,2 136,0  
1794/2013. (XI. 7.) Korm. határozat a 
jelenleg állami tulajdonba tartozó 
ingatlanok üzemeltetésében 
bekövetkezett szervezeti változás miatti 
átadásáról - KIM -649,1 0,0 -649,1 -277,1  
1868/2013.  (XI. 19.) Korm. határozat  6.320,6 0,0 6.320,6 0,0  
1878/2013. (XI. 28.) Korm. határozat a 
KLIK feladatainak finanszírozása 
érdekében - NGM 2.000,0 0,0 2.000,0 0,0  
1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
geszti iskola és a tornaterem építése, a 
Tisza-kastély felújítása 560,0 0,0 560,0 0,0  
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1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 
Bérkompenzáció elszámolása -1.793,0 0,0 -1.793,0 -1.407,0  
9591/2013. NGM levél önkormányzati 
bevételek meghatározott részének 
átadása KLIK részére 2.471,4 0,0 2.471,4 1.655,2  
Irányítószervi hatáskörben 1.358,3 11,5 1.346,8 -175,5 -2.003,0 
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 1.488,3 0,0 1.488,3 -135,9 -2.003,0  
 - Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás 1.788,3 0,0 1.788,3 70,6 42,0 
 - Fejezeti kezelésű előirányzat részére 
átcsoportosítás -300,0 0,0 -300,0 -206,5 - 2.045,0 
Egyéb irányítószervi hatáskörű 
előirányzat-módosítás -130,0 11,5 -141,5 -39,6 0,0 
  - intézmények közötti átcsoportosítás -141,5 0,0 -141,5 -39,6  
- többletbevétel 11,5 11,5 0,0 0,0  

Intézményi hatáskörben 12.838,3 12.838,3 0,0 163,7 0,0 
2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 1.864,1 1.864,1 0 157,0  
Többletbevétel 10.974,2 10.974,2 0 6,7  

Előirányzat-módosítás összesen: 46.525, 5 12.849,8 33.675, 7 22.983,1 -4.873,0 
2013. évi módosított előirányzat 493.447,4 47.841,2 445.606,2 330.671,5 154.373,0 

 
A KLIK 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 446.921,9 millió forint volt, amely év közben 
46.525,5 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint: 
- Országgyűlési hatáskörben 18.502,7 millió forint, amely a 2013. évi CXLIV tv. 

pedagógus előmeneteli rendszer többlettámogatása. 
- Kormányzati hatáskörben 13.826,2 millió forint, amely elsősorban a bérkompenzáció és 

a prémiumévek többlettámogatásából, az önkormányzati bevételek meghatározott 
részeinek átadásából tevődik össze. 

- Irányítószervi hatáskörben 1.358,3 millió forint, amely a társadalmi felzárkóztatást 
segítő programokból, valamint a köznevelési szerződések megkötése érdekében történő 
működési célú, fejezeten belüli támogatás átcsoportosításból származik.  

- Intézményi hatáskörben 12.838,3 millió forint, amelyből 10.974,2 millió forint a 
többletbevételek előirányzat-módosításából, 1.864,1 millió forint a 2012. évi 
előirányzat-maradvány igénybevételéből adódik. 

 
A KLIK 2013. évi kiadásának teljesítése 489.937,6 millió forint volt. Az előző évhez 
viszonyított nagyarányú növekedést a fentiekben leírt átszervezések indokolják.   
 
Személyi juttatások és járulékai:  
 
A 330.671,5 millió forintos személyi juttatások módosított előirányzatának teljesítése 
329.765,2 millió forint, amelyből a rendszeres személyi juttatások 282.498,0 millió forint, a 
nem rendszeres személyi juttatások 38.186,2 millió forint, külső személyi juttatások 9.081 
millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 
84.566,2 millió forint volt.  
Az Nkt. rendelkezik a pedagógus előmeneteli rendszer bevezetéséről, amelyhez a 2013. évi 
CXLIV. törvény alapján 18.502,7 millió forint többletforrás felhasználása vált lehetővé, 
amely a KLIK alkalmazásában lévő pedagógusok számára jövedelemnövekedést jelentett. 
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A KLIK engedélyezett létszámkerete 159.246 fő volt, amely 154.373 főre módosult a 
következő okok miatt: a Kozmutza Flóra Általános Iskola fenntartóváltása révén 42 fővel 
növekedett, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, az egyházi 
intézmények és az agrárszakképző intézetek átadásával pedig összesen 4.915 fővel csökkent 
a létszám. A munkajogi záró létszám 130.129 fő volt.  
 
Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások előirányzat teljesítése 62.177,9 millió forint volt. Az 56.240,0 millió 
forint eredeti előirányzat 62.834,8 millió forintra történő módosulása – egyenlegében – nagy 
részben az évközben beolvadt és átadásra került intézmények előirányzat-változásával, 
illetve a saját hatáskörben végrehajtott felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosításokkal 
magyarázható. 
A teljesített dologi kiadások közül – arányait tekintve – a következő kiadások voltak a 
legjelentősebbek: A KLIK készletbeszerzésre 10.258,4 millió forintot fordított, amelynek 
legnagyobb tételét az iskolai könyvtárak részére történő tankönyv, szakkönyv beszerzések 
(2.240,1 millió forint), a szakmai anyagok beszerzése (1.909,5 millió forint) az irodaszer és 
nyomtatvány beszerzések (1.743,9 millió forint) tették ki. Az intézményhálózat 
működtetésének szolgáltatási kiadásai 28.661,0 millió forint összegben teljesültek. 
Kommunikációs kiadásokra 1.759,8 millió forintot, működési célú ÁFA megfizetésére 
9.674,4 millió forintot, adók, díjak, egyéb befizetésekre 4.237,3 millió forintot, szellemi 
tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetésekre 2.365,8 millió forintot, míg egyéb dologi 
kiadásokra 5.221,2 millió forintot fordítottak. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatása  
 
Az ellátottak pénzbeli juttatása 5.438,1 millió forintra teljesült, amely a tanulók 
ösztöndíjainak kifizetéséből, a tanulói szerződés alapján a tanulók pénzbeli juttatásának 
összegéből, valamint a középfokú köznevelési, ill. gyermek és ifjúságvédelem 
intézményeiben szociális rászorultsági alapon járó rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásból tevődik össze. 
 
Felhalmozási kiadások 
 
A KLIK eredeti költségvetése nem tartalmazott beruházási és felújítási előirányzatot. Az 
előirányzatok kormányzati hatáskörben 1.073,4 millió forinttal, irányítószervi hatáskörben 
0,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben 550,8 millió forinttal kerültek megemelésre, 
amelyből gépek, berendezések vásárlása, valamint ingatlanok felújítása történt meg. 
A 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további 
intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozatban leírtak szerint a KLIK 
bútorok, személygépjárművek, informatikai eszközök beszerzésére kapott engedélyt, 
összesen 1.469,2 millió forint összegben. 
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Bevételek alakulása 
 
A KLIK 2013. évi költségvetési bevétele 55.785,9 millió forintra teljesült, amelynek 97,7%-
át (54.478,3 millió forintot) működési bevételek, 2,3%-át (1.307,6 millió forintot) a 
felhalmozási bevételek alkották. 
A működési bevétel összetevői az alábbiak: 

- 42.823,8 millió forint a támogatásértékű működési bevételből származott (EU-s 
programokból, Egészségbiztosítási Alapból, Nemzeti Foglalkoztatási Alapból, 
Bethlen Gábor Alapból, Nemzeti Kulturális Alapból és önkormányzati szervektől 
kapott támogatások), 

- 9.689,2 millió forint az intézményi működési bevétel, amely a tornatermek, 
tornacsarnokok, tanműhelyek bérbeadásából származott, kihasználva a köznevelési 
intézmények szabad kapacitását. További bevételi lehetőséget jelentettek a 
tanfolyami bevételek, a térítési díjak, valamint a pályázati bevételek. 

- 1.965,3 millió forint bevétel államháztartáson kívülről (nonprofit, civil 
szervezetektől, háztartásoktól, pénzügyi vállalkozásoktól) származik.   
 

A felhalmozási bevétel összetevői az alábbiak: 
- 1.285,2 millió forint a támogatásértékű felhalmozási bevétel (központi 

költségvetési szervtől, EU-s programokból és a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból), 
- 17,2 millió forint államháztartáson kívülről érkezett (közvetlen EU-tól, 

vállalkozásoktól és nemzetközi szervezetektől), 
- 5,2 millió forint felhalmozási bevétel a tárgyi eszközök értékesítéséből származott.  

 
A módosított előirányzathoz viszonyított 9.816,8 millió forint összegű bevételi többlet-
teljesítés, a működési célú átvett pénzeszközök (nonprofit és civilszervezetek) és a 
felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (EU-s források) teljesítésével indokolható. 
 
Előirányzat-maradvány  
 
A KLIK 2013. évi maradvány-felhasználása 2.316,6 millió forint volt, amely az áthúzódó 
szállítói kötelezettségek, kötelezettségvállalással terhelt maradványok kifizetését 
tartalmazza. 
A KLIK-nél 2013. évben 13.771,1 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, kiadási 
megtakarítás 3.509,8 millió forint, bevételi túlteljesítés – ide értve az előző évek 
maradványából felhasznált, nem előirányzatosított részt is – 10.261,3 millió forint.  A 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 13.475,3 millió forintos összegéből 5.190,8 
millió forint az európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzat-maradványa. A 
8.284,5 millió forint egyéb maradvány több mint felét a szállítói kötelezettségek, a 
fennmaradó részt az Útravaló-Macika Ösztöndíjprogram, a Klebelsberg Képzési 
Ösztöndíjprogram, az Integrációs Pedagógiai Rendszer, az olvasás népszerűsítése program, 
a geszti Arany János Általános Iskola felújításának, valamint az 1437/2013 (VII. 11.) Korm. 
határozat alapján a hajdúsámsoni állami köznevelés feltételeinek megteremtése érdekében a 
rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból származó forrás áthúzódó 
kötelezettségei jelentették. Az intézmény 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat maradványa 295,8 millió forint, amelyből 251,8 millió forint visszahagyását a 
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KLIK 2013. augusztus 15-ig a fertődi Esterházy kastélyban működő Porpáczy Aladár 
Középiskola végleges kiköltözéséhez kapcsolódóan egy új iskolaépület létrehozására kérte, 
ezzel hosszútávon biztosíthatóvá válik a tanulók zökkenőmentes és korszerű oktatási 
feltételeinek a megteremtése. A további 44,0 millió forintot a geszti Arany János Általános 
Iskola elhelyezésére szolgáló új iskolaépület létrehozására kérte. 
  
A gazdálkodás és vagyongazdálkodás összefüggései 
 
A KLIK a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, valamint az Nkt. alapján 
megkötött vagyonkezelési szerződések alapján, közel 3.200 ingatlan esetében rendelkezik 
vagyongazdálkodási feladatokkal. A KLIK befektetett eszközeinek állományi értéke 
215.345,4 millió forint, amelynek túlnyomó részét az alábbi tételek adják: a 
vagyonkezelésbe vett eszközök értéke 165.880,0 millió forint, a tárgyi eszközök értéke 
45.985,9 millió forint (ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok 40.393,4 millió forint, 
gépek, berendezések 5.286,7 millió forint).  
 
A KLIK követelésállománya 647,0 millió forint, amelynek jelentős része (588,2 millió 
forint) áruszállításból és szolgáltatásból eredő vevő követelésekből származik.  A mérlegben 
kimutatott kötelezettségek állománya 44.348,2 millió forint, amelyből a hosszúlejáratú 
kötelezettségek aránya 53,4 %, míg a rövidlejáratú kötelezettségeké 46,6 %. A kimutatott 
kötelezettségek többsége szállítói kötelezettségállomány, a fennmaradó rész pedig olyan 
áthúzódó kötelezettségekből adódott, amelyek 2014. év elején pénzügyileg már rendezésre 
kerültek. 
 
A letéti számlák pénzforgalma 
 
A KLIK 20 db letéti számlát vezet, amelyeken a gyermekotthoni ellátottak járandóságait 
kezelik. A letéti számlák záró egyenlege 41,2 millió forint volt 2013. december 31-én. 
 
Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek 
 
A KLIK feladatai közé tartozik az európai uniós forrásból megvalósuló projektek 
koordinálása, amely egyrészt a KLIK fenntartásában működő intézmények fejlesztéseinek, 
másrészt a KLIK által megvalósított központi fejlesztések koordinálását érinti. 
 
Az uniós támogatási programok kezelése az alábbi feladatokból állt: 
 
Projektek átvétele a jogelődöktől: Közel 1.000 projekt került bejelentésre 2013 első 
negyedévében az NFÜ felé, amelyek számát és összegét tekintve a TÁMOP projektek a 
meghatározóak (642 db). 
 
Kifizetések elősegítése: Az abszorpciós célok miatt, a kifizetések felgyorsítása érdekében a 
KLIK folyamatosan nyomon követi a kifizetések alakulását, támogatja a megakadt 
projektek előremozdítását.  
 

3185



 
 

Európai uniós forrásból megvalósuló programok az alábbiak: 
-TÁMOP-2.2.6-13 Szakképző intézmények szakmai tanárainak és gyakorlati óraadóinak 
képzését célzó pályázat, 
-TÁMOP-3.3.14 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása, 
-TÁMOP-3.1.6-11 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott 
szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése, 
-TÁMOP-3.1.3. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program),  
-TÁMOP-3.3.10.- Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása. 
 
Hazai támogatási programok az alábbiak: 
 
1. Útravaló Ösztöndíjprogram, amelynek egyik alappillérét az Útravaló-Macika 

Ösztöndíjprogram esélyegyenlőségi alprogramjai (az Út a középiskolába, az Út az 
érettségihez és az Út a szakmához programok) képezik. Az esélyegyenlőségi 
alprogramok keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a 2012/2013-as 
tanévben összesen 1.573,9 millió forint összegű támogatásban részesültek; 

2. Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramja révén, az iskolák 
tudományos munkáját segítendő, a KLIK 25 feladatellátási-helye összesen 16,7 millió 
forint támogatásban részesült; 

3. Nemzeti Tehetség Program: a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a 
tehetségsegítés fejlesztése a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos 
segítése céljából a KLIK 197 feladatellátási-helye részesült, összesen 258,7 millió forint 
támogatásban; 

4. Integrációs Pedagógiai Rendszer: az oktatási esélyegyenlőség céljából a KLIK 1.834  
feladatellátási-helye részesült, összesen 3.612,9 millió forint támogatásban; 

5. Magyar Olimpiai Bizottság Támogatási Programja: a MOB főtitkárának döntése alapján 
a KLIK sportiskolai szakmai feladatainak ellátásához összesen 133,6 millió forintot 
kapott; 

6. Nemzetiségi Hagyományőrző Program: a nemzetiségi táborok és nemzetiségi kulturális 
programok szervezése céljából a KLIK 16 feladatellátási-helye  összesen 4,4 millió 
forint támogatásban részesült; 

7. Határtalanul! Program: a határon túli iskolai kirándulások megvalósulására – a Bethlen 
Gábor Alap Bizottságának döntése alapján – a KLIK 297 feladatellátási-helye  összesen 
325,0 millió forint támogatásban részesült; 

8. Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram: a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj célja a tanári 
pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk 
gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása. További 
törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok 
iránti érdeklődés felkeltése. Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet alapján a KLIK 105,0 
millió forint támogatásban részesült. 
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Köznevelési szakmai ágazat  
 
20/2 alcím Normatív finanszírozás 
20/2/3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 126 915,4   126 915,4   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 11 102,4   11 102,4   
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 79,1   79,1   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -104,7   -104,7 -70,5 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 566,4 1 566,4     
- 2013.évi többletbevétel 317,1 317,1     
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -758,9   -758,9   
- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 321,7   321,7   
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     70,5 
Módosítások összesen 12 523,1 1 883,5 10 639,6 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 139 438,5 1 883,5 137 555,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 126 915,4 0,0 126 915,4 
Módosítások kedvezményezettenként -104,7 0,0 -104,7 
 - saját intézménynek -104,7 0,0 -104,7 
    = meghatározott feladatra -104,7   -104,7 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 12 627,8 1 883,5 10 744,3 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 566,4 1 566,4   
- 2013.évi többletbevétel 317,1 317,1   
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 79,1   79,1 
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 11 102,4   11 102,4 
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -758,9   -758,9 
- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 321,7   321,7 
2013. évi módosított előirányzat 139 438,5 1 883,5 137 555,0 
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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 120 231,9 126 915,4 138 017,8 139 438,5 150 745,0 125% 108% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 241,8 0,0 0,0 317,1 445,1 184% 140% 

Támogatás 120 775,7 126 915,4 138 017,8 137 555,0 151 217,9 125% 110% 
Előirányzat-maradvány 780,8 – 0,0 1 566,4 1 443,4 185% 92% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 15,0   15,0 

− alapítvány 25 138,4 25 138,4   

− közalapítvány 1 919,3 1 919,3   

− nonprofit társaság 13 291,4 13 291,4   

− gazdasági társaság 114,5 114,5   

− önkormányzat/vagy intézménye 3 452,2 3 452,2   

− egyéb (megjelölve) 106 814,2 106 814,2 0,0 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 241,6 241,6   

 társadalmi szervezet 4 319,7 4 319,7   

 egyéb szervezet 378,5 378,5   

 egyház 101 874,4 101 874,4   

Összes kifizetés 150 745,0 150 730,0 15,0 

 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(továbbiakban: 2013. évi költségvetési törvény) alapján – a nem állami fenntartók által 
ellátott köznevelési feladatokra – 126.915,4 millió forint került jóváhagyásra az 
előirányzaton. 
A 2013. évi költségvetési törvény módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény 
alapján az előirányzat összege 11.102,4 millió forinttal megemelésre került, továbbá az 
előirányzat bekerült a központi alrendszer azon előirányzatai közé, amelyek teljesülése 
módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, ezért az előirányzat összegének a Kormány 
engedélyével történő túllépésére lehetőség nyílt. Az 1924/2013. (XII. 11.) Korm. 
határozat alapján a túllépés összege 16.851,9 millió forint volt. 
 
Az előirányzat biztosítja a nem állami nevelési-oktatási intézmények részére fizetendő 
normatív jellegű támogatásokat (2013.09.30-ig normatív hozzájárulásokat, 

3188



 
 

2013.10.01-től pedig a bérkiadásokhoz, valamint az egyházi és nemzetiségi fenntartók 
működési kiadásaihoz szükséges támogatásokat), a közoktatási megállapodások, 
valamint a köznevelési szerződések alapján biztosítandó forrásokat.  
 
Ezen előirányzati soron igénybe vett 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzat maradvány összege 1.324,9 millió forint volt, amelyből 123,1 millió forint 
nem került felhasználásra.  
 
Az előirányzaton 317,1 millió forint bevétel került előirányzatosításra. Az előirányzat 
összege 348,9 millió forint kincstári díjat tartalmazott. 

 
Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása  

 
A feladatra 2013. évben 91.666,5 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre.  
A 2013. évi költségvetési törvény módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény 
alapján az előirányzat összege 5.000,0 millió forinttal megemelésre került, továbbá az 
1924/2013. (XII. 11.) Korm. határozat alapján a Kormány által jóváhagyott túllépés 
összege 16.851,9 millió forint volt. 
Az előirányzat terhére 288,8 millió forint került átcsoportosításra a 20/59/8 
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása előirányzat javára, az 
Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) I. félévi támogatása céljából. Az IPR program 
II. félévi forrásának biztosítása céljából további 121,2 millió forint átcsoportosítása 
vált indokolttá. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, az önkormányzati feladatellátás 
megváltozásával összefüggésben az 1951/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
115,9 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt e részfeladatra. 
 
E részfeladat biztosítja a nem állami nevelési-oktatási intézmények részére fizetendő 
normatív jellegű támogatásokat (2013.09.30-ig normatív hozzájárulások, 2013.10.01-
től pedig az átlagbér alapú támogatás, az egyházi és nemzetiségi fenntartók részére 
működési támogatás, valamint a hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás). A 
forrás átadása a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) fővárosi és megyei 
igazgatóságain keresztül történt. A forrás igénylésével, folyósításával és 
elszámolásával kapcsolatban az Nkt. végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. A 2013. szeptember 30-ig teljesítendő 
normatív alapú, valamint a 2013. október 1-jétől belépő új finanszírozás 
figyelembevételével a nem állami köznevelési intézmények 2013. évben összesen 
102.228,9 millió forint összegű támogatásban részesültek. 

 
A 2013. évi költségvetési törvény rendelkezései alapján 2013. évben is tovább 
folytatódott az a támogatási lehetőség, amely a nem állami intézmények tanulóinak 
támogatása tekintetében 6 különböző jogcímet ölel fel:  

1. A sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása a nevelési-
oktatási intézmények 1-13. évfolyamain, szakiskolák esetében a 9-10. 
évfolyamain, és a szakképzési évfolyamokon nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulók számára. A támogatás a tankönyvjegyzék alapján 

3189



 
 

megrendelt tankönyvekhez a költségvetés által biztosított normatív támogatás, 
és a tényleges bekerülés közti különbözetet biztosítja. Ebből a keretből került 
biztosításra a vak tanulók tankönyveinek megvásárlása is. 
2. A szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása, amely azokat a tanulókat 
érinti, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a 
szakképzésbe.  
3. A szakközépiskolák 11-12. évfolyamán az iskolai gyakorlati oktatás 
támogatására a tárgyévi költségvetési évben is 1000 forint volt az egy tanulóra 
jutó havi igényelhető támogatás maximális összege.  
4. Egyre több nem magyar állampolgár tanköteles diák beilleszkedését kell 
segíteni a hazai iskolarendszerbe, ami az iskolák számára komoly 
többletfeladatot jelent, ezért ehhez - hasonlóan az előző évekhez - támogatást 
biztosított a rendszer.  
5. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 250 körül van az egészségügyi 
intézményekben tartós – 22-90, vagy annál több napig tartó – gyógykezelés 
alatt álló tanulók száma. Az iskolai hiányzásból eredő hátrányok csökkentését 
szolgáló pedagógiai foglalkoztatás megszervezéséhez biztosított támogatást a 
költségvetés. 
6. A közoktatás-statisztikai adatok szerint hozzávetőlegesen 60 000 
gyermek küzd beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel. Ez a 
támogatás a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a 
leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító 
oktatásszervezési formák, személyi és dologi költségeire került felhasználásra. 
  

A hivatkozott 6 jogcím alapján történő támogatás jogszabályi kereteit az egyes sajátos 
közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet tartalmazza. A 6 jogcímen 2013. évben összesen 
188,6 millió forint került kifizetésre. 
 
Az emberi erőforrások minisztere a 2013. évi költségvetési törvény 77. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján – figyelembe véve a 35. §-ában foglaltakat – a hátrányos 
helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előrehaladását támogató Arany 
János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program, és az Arany 
János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatása felhasználásának részletes 
szabályait a 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendeletben határozta meg a 2012/2013. tanév 
január 1 – augusztus 31-i, és a 2013/2014. tanév szeptember 1 – december 31-i 
időszakára. A rendelet alapján a nem állami intézményfenntartók részére folyósított 
támogatások összege 583,8 millió forint volt, összesen 7 nem állami fenntartó 
számára, 910 tanuló után. 
 
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályairól szóló 50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet alapján 2013. évben 
összesen 566,4 millió forintot kaptak a nem állami intézmények fenntartói. 
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A nem állami intézményfenntartó a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott költségvetési támogatás igénybevételének jogosságáról és 
felhasználásáról a Kincstár és az oktatásért felelős miniszter által közösen 
meghatározott, és a Kincstár által a fenntartó részére megküldött adatlapon a tárgyévet 
követő év január 31-ig számol el. A Kincstár a költségvetési támogatás 
elszámolásának feldolgozása után a jóváhagyott költségvetési támogatásokról és az 
előző évi ténylegesen igénybe vett költségvetési támogatásról a tárgyévet követő év 
március 20-ig adatszolgáltatást nyújt az oktatásért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter részére.  

 
A fenntartóváltással érintett köznevelési intézmények támogatásának rendezése:  
Az 1745/2013. (X. 17.) Korm. határozat alapján a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas 
Szakképző Iskola és Kollégium működésének finanszírozása érdekében 36,8 millió 
forint összegű előirányzat-átcsoportosítása történt meg a Vidékfejlesztési 
Minisztérium javára. 
 
104,6 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás történt a KLIK részére a 
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola működésének finanszírozása céljából. 
 
Közoktatási megállapodások/köznevelési szerződések 

 
E részfeladaton a 2013. évi előirányzat összege 4.000,0 millió forint volt. Az egyes 
részfeladatok közötti átcsoportosítások következtében a 2013. évben rendelkezésre 
álló forrás összege 3.938,7 millió forintra módosult. A pénzügyi teljesítés 2013. évben 
3.454,2 millió forint volt, a 2013. december 31-ig fel nem használt összeg 2014 első 
hónapjaiban került folyósításra. 
 
A 2013. évben 32 új köznevelési szerződés került megkötésre. Ebből 20 db fizetési 
kötelezettséget tartalmaz, 12 db fizetési kötelezettséget nem tartalmaz. A fizetési 
kötelezettséget tartalmazó köznevelési szerződések megkötésére miniszteri egyedi 
döntéssel került sor. A fizetési kötelezettséget nem tartalmazó köznevelési szerződések 
megoszlása: 2 db egyházi működési támogatásra jogosultságot biztosító köznevelési 
szerződés (Magyarországi Metodista Egyház; Magyar Iszlám Közösség); 10 db 
működéshez szükséges köznevelési szerződés (9 szakszolgálat, 1 szakmai szolgáltató). 
 
A 2013. évben kötött köznevelési szerződések közül 24 db egy éves, 1 db három éves, 
7 db öt éves időtartamra került megkötésre.  
 
A köznevelési szerződések tekintetében 2013 szeptemberétől keretfeltételek kerültek 
meghatározásra az időtartamra, az összegre, valamint döntési folyamatra vonatkozóan.  
A 2013. évben jogszabályi változás következtében 37 közoktatási megállapodás 
módosítását kezdeményezte a szakterület, ebből 36 sikeresen megtörtént. A Zánka – 
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. közoktatási megállapodás 
módosítása áthúzódott a 2014. évre. 
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Egyházi köznevelési intézmények kiegészítő támogatása 
 

A „Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása” részfeladat 
végrehajtására a 2013. évi eredeti előirányzaton 30.000,0 millió forint összeg került 
meghatározásra. 
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény alapján, év közben a részfeladat 
előirányzata 6.102,4 millió forinttal megemelésre került.  

 
Az előirányzaton a 2013. évi költségvetési törvénymódosítás, valamint a fejezeten 
belüli átcsoportosítás következtében a rendelkezésre álló forrás összege 41.950,5 
millió forintra módosult. Ezen összegből 41.194,9 millió forint került folyósításra 
2013. évben. 

 
A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl 
az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény (továbbiakban: egyház finanszírozási törvény) 6. §-ában 
meghatározottak szerint kiegészítő támogatásra jogosult. A támogatási összeg 2013. 
szeptember 30-ig 230.000 forint/év minden valós gyermek, illetve tanuló létszám után. 
2013. október 1-jétől az egyházi kiegészítő támogatás mint nevesített fogalom 
megszűnt, és helyét az ún. működési támogatás vette át. Mind az egyházi kiegészítő 
támogatás, mind a működési támogatás a Kincstár Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatósága által megküldött keretigénylés alapján került folyósításra. Az egyházi 
kiegészítő támogatás jogcímen az egyházi intézményfenntartók 2013. szeptember 30-
ig 33.856,8 millió forintban részesültek. Az egyházi kiegészítő támogatás és a 
működési támogatás felhasználásáról az egyházi intézményfenntartók – 2014. január 
31-ig - a Kincstár felé számoltak el.  
 
A tárca 2012. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan, a 
Magyarországi Református Egyházzal, valamint a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferenciával közoktatási megállapodást kötött a pedagógiai szakmai szolgáltatások 
ellátására. A közoktatási megállapodások alapján 2013. évben 110,9 millió forint 
került folyósításra. A két fenntartó a beszámolási kötelezettségének határidőben eleget 
tett.  

 
A tárca a Magyarországi Református Egyház Pedagógiai Szakszolgálata fenntartására 
és működtetésére 2012. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakra közoktatási 
megállapodást kötött, amely alapján 2013. évben 5,2 millió forint támogatást 
biztosított a Magyarországi Református Egyház részére. A fenntartó 2014. január 31-ig 
eleget tett beszámolási kötelezettségének, a beszámoló a szakterület részéről 
elfogadásra került. 

 
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 2013. évi CXCIII. törvény 25. § (1) bekezdése alapján 
az egyházi közoktatási intézményfenntartókat – a 2012. évi közoktatási támogatás 
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rendezéseként – 7215,0 millió forint egyszeri közoktatási kiegészítő támogatás illette 
meg az előirányzat terhére 2013 decemberében. 
 
Országos nemzetiségi önkormányzatok kiegészítő támogatása  

 
Az országos nemzetiségi önkormányzatok kiegészítő támogatása érdekében 2013. 
évben 900,0 millió forint összegű előirányzat került meghatározásra, amely az év 
közben részfeladatok közötti átcsoportosítások következtében 938,2 millió forintra 
módosult. Az előirányzat terhére 2013. évben 811,5 millió forint került kifizetésre. A 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre részére 4,3 millió forint 
támogatás került biztosításra, amelynek szakmai és pénzügyi teljesítése áthúzódik a 
2014. évre. 

A 2013. évi költségvetési törvény módosítása (35/A. § (8) bekezdés) 2013. 
október 1-jétől lehetővé tette, hogy a nemzetiségi önkormányzati iskolafenntartó 
(országos és települési nemzetiségi önkormányzat is) alacsony tanulólétszám 
esetén köznevelési szerződés keretében további kiegészítő támogatást kapjon. E 
rendelkezés alapján kötött az EMMI köznevelési szerződést Mátraszentimre 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával. 

 
 
2013. október 1-től a 2013. évi költségvetési törvény módosításával megváltozott a 
nem állami intézményfenntartók által fenntartott köznevelési intézmények 
finanszírozása. A módosítás értelmében a fenntartókat meghatározott mértékű átlagbér 
alapú támogatás illeti meg.  
A nemzetiségi önkormányzat és az egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési 
intézményekben, és pedagógiai szakszolgálati intézmények által ellátott 
gyógypedagógiai tanácsadásban, korai fejlesztésben, oktatásban és gondozásban, 
valamint a fejlesztő nevelésben részt vevő gyermekekre, tanulókra tekintettel a 
nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére működési támogatást, és további 
kiegészítő támogatást is megállapított a törvény. 
A fenti változások hatással voltak a Minisztérium által kötött köznevelési szerződések 
rendszerére. 
 
1. A finanszírozási rendszer változására tekintettel módosításra került a 

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központ Intézményfenntartó és 
Működtető Közalapítvánnyal (a továbbiakban: MNÁMK) kötött köznevelési 
szerződés. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi 
Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. 
december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 301/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben foglaltakra tekintettel hatálya kiterjesztésre került a bajai és a győri 
intézményekben németországi oktatási program szerint oktatott tanulókra is. 

2. Az országos nemzetiségi önkormányzatokkal kötött korábbi közoktatási 
megállapodások/köznevelési szerződések a költségvetési törvényben megállapított 
nemzetiségi fenntartói támogatás összegén (tanulónként 230 000 forint/fő/év) felül 
az EMMI fejezetéből további forrást nem igényeltek.  
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Kivétel ez alól a bolgár, a görög és a lengyel országos nemzetiségi 
önkormányzattal, az általuk fenntartott nemzetiségi iskolák kiegészítő támogatására 
kötött közoktatási megállapodás, tekintettel arra, hogy a nemzetiségi fenntartói 
támogatást nem vehették igénybe, így tanulónként az egyházi kiegészítő támogatás 
25 %-ának (57500 forint/fő/év) megfelelő kiegészítő támogatásban részesültek. 
Mindhárom közoktatási megállapodás 2013. augusztus 31-én lejárt, nem volt 
szükség újabb szerződés megkötésére, mivel az új szabályok szerint igénybe 
vehető támogatások lehetővé teszik az intézmények biztonságos fenntartását. 
Az új szabályok szerinti támogatások, elsősorban az átlagosnál alacsonyabb 
tanulólétszám (8 fő) után igénybe vehető bértámogatásnak, és az alanyi jogon 
igényelhető fenntartói támogatásnak és kiegészítő támogatásnak köszönhetően, 
többségében biztosítják a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények működtetésének költségeit.  
2013. évben egy ilyen új szerződés megkötésére került sor Mátraszentimre Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzatával. 

 
20/4 alcím Közoktatási feladatok támogatása 
20/4/1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2013. évi kompenzációja 
 
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       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 86,5   86,5   
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 8,3 8,3     
- 2013.évi többletbevétel 0,5 0,5     
Módosítások összesen 95,3 8,8 86,5 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 95,3 8,8 86,5 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 95,3 8,8 86,5 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 8,3 8,3   
- 2013.évi többletbevétel 0,5 0,5   
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 86,5   86,5 
2013. évi módosított előirányzat 95,3 8,8 86,5 
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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 64,7 0,0 0,0 95,3 58,5 90% 61% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 1,1 0,0 0,0 0,5 1,8 164% 360% 

Támogatás 71,8 0,0 0,0 86,5 86,5 120% 100% 
Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 8,3 8,3   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− önkormányzat/vagy intézménye 58,5 58,5   

Összes kifizetés 58,5 58,5 0,0 

 
A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató 
intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 
28.) Korm. rendelet alapján, a 2013. évi költségvetési törvény 5. § (1) bekezdésében 
megjelölt céltartalék terhére kompenzáció illeti meg az országos nemzetiségi 
önkormányzatok hivatalában, és az általa fenntartott intézményeknél 
foglalkoztatottakat. Az igényeket az oktatásért felelős minisztérium mérte fel, a 
felmérés eredményét megküldte a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.  
A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának 
finanszírozásáról szóló 1159/2013. (III. 28) Korm. határozat alapján 86,5 millió forint 
átcsoportosításáról döntött a Kormány. A hivatkozott Korm. határozatban biztosított 
forrás 13 nemzetiségi önkormányzat számára biztosított támogatást. 
 
Az tárca ezen előirányzat terhére támogatási szerződés keretében biztosította az 
országos nemzetiségi önkormányzatok hivatalánál és intézményeinél foglalkoztatottak 
bérkompenzációjához szükséges forrást. 
A 2013. évi költségvetési törvény az iskolafenntartó települési nemzetiségi 
önkormányzatot is a nem állami intézményfenntartók közé helyezte, emiatt 
szükségessé vált a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása, annak érdekében, 
hogy a bérkompenzációt az általuk fenntartott iskolák munkavállalói után megkapják. 
A módosítást követően az év végén történt szerződéskötés 1,2 millió forint összegre 
Piliscsaba Német Nemzetiségi Önkormányzatával a Hauck János Német Nemzetiségi 
Általános Iskolában dolgozók bérkompenzációjára. Többletforrás átcsoportosítására 
emiatt nem volt szükség, a novemberi felmérés szerint a nemzetiségi önkormányzatok 
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döntő többsége – elsősorban a pedagógus életpálya modell szeptemberi bevezetése 
miatt – a korábban tervezettnél alacsonyabb költségigényt jelzett. 
A román és a szerb települési önkormányzatok esetében a többletigényt a 2013. évben 
átvett köznevelési intézmények dolgozóinak 2013. szeptember 1-jétől jelentkező 
bérkompenzációs kiadásai alapozták meg, amelynek alapján a velük kötött 
szerződésmódosításra került. A szlovák települési önkormányzatok, bár átvettek 
köznevelési intézményt, nem kezdeményezték a szerződés módosítását. 

 
20/4/4 Közoktatás speciális feladatainak támogatása  
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 101,1   101,1   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -10,3   -10,3   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -26,5   -26,5 -2,5 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 105,5 105,5     
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 70,0   70,0 2,5 
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     2,2 
Módosítások összesen 138,7 105,5 33,2 2,2 
2013. évi módosított előirányzat 239,8 105,5 134,3 2,2 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 101,1 0,0 101,1 
Módosítások kedvezményezettenként -26,5 0,0 -26,5 
 - saját intézménynek -26,5 0,0 -26,5 
    = meghatározott feladatra -26,5   -26,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 165,2 105,5 59,7 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 105,5 105,5   
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -10,3   -10,3 
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 70,0   70,0 
2013. évi módosított előirányzat 239,8 105,5 134,3 
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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 95,5 101,1 101,1 239,8 115,4 121% 48% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0  0% 

Bevétel 14,5 0,0 0,0 0,0 13,6 94%  

Támogatás 111,1 101,1 101,1 134,3 134,3 121% 100% 
Előirányzat-maradvány 75,4 – 0,0 105,5 93,0 123% 88% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (5 db) 33,3   33,3 

− más fejezet intézménye 16,2   16,2 

− alapítvány 13,7   13,7 

− közalapítvány 5,4   5,4 

− gazdasági társaság 5,3   5,3 

− önkormányzat/vagy intézménye 16,0   16,0 

− egyéb (megjelölve) 25,5 0,0 25,5 

 társadalmi szervezet 15,3   15,3 

 egyház 6,6   6,6 

 külföldi szervezet 3,6   3,6 

Összes kifizetés 115,4 0,0 115,4 

 
Az előirányzaton eredetileg jóváhagyott 101,1 millió forint támogatási előirányzat állt 
rendelkezésre. Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat, valamint fejezeti kezelésű 
előirányzatok közötti és az előző évi maradvány előirányzatosítása alapján a 
rendelkezésre álló előirányzat 266,3 millió forint, amely további nem 
előirányzatosított 13,6 millió forint bevétellel egészült ki. 
 
A jogcímen mutatkozó 2012. évi 105,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradványból 93,0 millió forint 2013. június 30-ig felhasználásra került. 
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Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 
 

A részfeladaton 8,1 millió forint állt rendelkezésre, amely az alábbi két feladat 
megvalósítására biztosított forrást: 
 
A DSD I. német nyelvvizsga projekt 2013. évi támogatása a DSD I. német nyelvvizsga 
magyarországi általános iskolákban való alkalmazásának folytatását célozza 
pilotprojekt keretében, 800 diák bevonásával. A projekt lebonyolítását az MNÁMK 
végzi. Az MNÁMK részére a Központ által szervezett nyelvvizsgák koordinálási 
költségeinek finanszírozására a tárca 5,6 millió forintot biztosított. A program 
megvalósítása és ezzel a támogatás felhasználása áthúzódik a 2014. évre.  
 
A Magyar Innovációs Szövetség a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Verseny megrendezéséhez a minisztériumtól 2,5 millió forint 
támogatásban részesült. A programot szakmailag magas színvonalon, a nemzetközi 
versenyre felkészülést jól előkészítetten valósította meg. A felhívásra 101 pályázat 
érkezett, amelyből 72 kidolgozását javasolta a zsűri. 32 pályázat tudományos kutatás, 
40 pályázat új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul. Minden pályázónak a zsűri 
egy-két tagja segített a kidolgozásban. Határidőre 59 pályamunka kidolgozása 
fejeződött be. A pályaművek közül a bizottság hármat első, négyet második, hármat 
harmadik díjra tartott érdemesnek. A pályamunkák a díjátadást követően az Akvárium 
Klubban és a 2013. évi szeptemberi Kutatók éjszakáján kerültek bemutatásra. A 
támogatás felhasználásáról készült szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2013 
júliusában elfogadásra került. 
 
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztéséhez, esélyegyenlőségének 
biztosításához, a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységéhez kapcsolódó szakmai 
programok, a gyógypedagógiai ellátáshoz kapcsolódó kis példányszámú tankönyvek 
előállítása 

 
A részfeladaton rendelkezésre álló 10,0 millió forint a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. autizmus-specifikus fejlesztés és 
oktatás támogatása című pályázatra került biztosításra.  
A pályázat célja az autista gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó 
intézményekben az autizmusspecifikus fejlesztés és oktatás minőségi 
kritériumrendszere kialakításának, alkalmazásának segítése, szakmai támogatása volt. 
Ennek keretében az autista gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához 
kapcsolódóan a támogatás forrást biztosított: 

- mentorálásra, a pályázat kötelező mellékleteként benyújtandó – az 
együttműködés tartalmi elemeit, ütemtervét tartalmazó - mentori terv alapján.  

- az autizmusspecifikus feltételek megteremtéséhez közvetlenül kapcsolódó 
berendezések, eszközök, továbbá az autizmus témához kapcsolódó 
szakirodalom beszerzésre. 

- autizmus specifikus tanfolyamon, képzésen, kurzuson való részvételre. 
 
A támogatási összeg szakmai és pénzügyi felhasználása áthúzódik a 2014. évre. 
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Nemzetiségi oktatási programok 
 
A részfeladaton rendelkezésre álló 12,0 millió forint terhére az alábbi feladatok 
támogatása történt: 
  
A Magyar–Német Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága által elfogadott 
2013. évi feladatokra (pedagógus-továbbképzésekre, ösztöndíj-programokra történő 
utaztatás) a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet részére 7,5 millió forint került 
biztosításra az alábbi feladatok megvalósítására. A 2013. évben a Magyarországi 
Német Pedagógiai Intézet látta el az albizottsági feladatok szervezését, koordinációját, 
folyamatos kapcsolatot tartva a németországi partnerekkel, egyeztette a hazai és 
németországi programok időpontját, szervezte a programok résztvevőinek 
kiválasztását, utaztatását, koordinálta az Albizottság magyar tagozatának működését, 
továbbá a programok megvalósításának éves értékelését. A Magyarországon 
megvalósuló továbbképzési programok németországi előadók közreműködésével, az 
ország több régiójában, több száz magyarországi német pedagógus számára 
teremtettek lehetőséget anyanyelvi, népismereti, illetve német szaknyelvi 
továbbképzésre.   
Fentieken túl e támogatás felhasználásával szervezte meg az intézet a Magyar–Német 
Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága soros ülését Pécsett, 2013 
októberében. 
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1,5 millió forint támogatás 
terhére szervezte meg a magyarországi német tanulmányi versenyeken nyertes fiatalok 
baden-württembergi jutalomutazását. E program ugyancsak szerepel a Magyar–Német 
Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága által elfogadott projektek között. A 
támogatás felhasználásáról készült szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2013 
októberében elfogadásra került. 

 
Az Országos Szlovén Önkormányzat részére a 2013/2014. tanévre 3,0 millió forint 
összeg került biztosításra a szaktanácsadó magyarországi működéséhez. A 
szaktanácsadó hosszú évek óta értékes segítséget nyújt a rábaközi szlovén óvodák, 
iskolák szakmai munkájához, konkrét módszertani segítség mellett továbbképzéseket 
szervez, segítséget nyújt szemléltető eszközök beszerzéséhez, részt vesz a szlovén 
tankönyvek, tanagyagok fejlesztésében. A támogatás felhasználása áthúzódik a 2014. 
évre.  

 
 

Közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósítása 
 

A részfeladaton 10,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az 
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján, valamint fejezeten és előirányzaton 
belüli átcsoportosítás következtében 89,1 millió forintra módosult. 
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A módosított előirányzat az alábbi feladatok megvalósítására biztosított forrást. 
 
A részfeladaton meghatározott 5,2 millió forint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (a 
továbbiakban: OFI) részére került biztosításra a „Köznevelés” című havilap 
megjelentetésével kapcsolatos előkészítő munka ellátásának, továbbá a lap 2014. évi 
megjelentetésének finanszírozása érdekében.  A támogatás felhasználása áthúzódik a 
2014. évre. 
 
Az OFI a „Köznevelés” című szakmai havilap 10 lapszámának megjelentetéséhez 
további 26,5 millió forint támogatásban részesült. A feladat szakmai és pénzügyi 
megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 
 
A "Diákcsemege-Tanévkezdő fesztivál" országos tanévnyitó keretében egy 0,1 millió 
forint értékű osztálykirándulás került kisorsolásra a tanévnyitó keretében szervezett 
vetélkedőn részt vevő diákok között. A díjat a Zrínyi Miklós Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Iskola egyik osztálya nyerte, amely összeg 
felhasználása érdekében a tárca támogatási szerződést kötött a KLIK-kel. A szerződés 
szakmai és pénzügyi beszámolóját a KLIK megküldte, amelyből megállapítást nyert, 
hogy az osztály Pécs város nevezetességeit tekintette meg, s a támogatás összegéből a 
gyermekek utaztatását, étkeztetését, és az egyes belépők költségeit finanszírozták.  

Az Európai Parlamenti Modell 2013. évi megrendezésének támogatása céljából egyedi 
döntés alapján támogatási szerződés megkötésére került sor az Iskoláért és az 
Anyanyelvért Alapítvánnyal, 3,6 millió forint összegben. 
Az Alapítvány vállalta az Európai Parlamenti Modell 2013. évi megrendezését és 
lebonyolítását Győrben, 2013. március 13-18. között, valamint biztosította a 
nemzetközi üléseken (Norwich: 2013. április 7-14., Brüsszel: 2013. október 26-
november 1., Vilnius: 2013. november) a magyar középiskolás diákok részvételét az 
Európai Parlamenti Modell projektjében. 
A magyarországi MEP-et (Model European Parliament) neves középiskolák diákjai 
alkotják. Az elmúlt tíz évben több száz diák került ki az egyetemi és részben már a 
munkaerő-piaci közegbe, ahol a hazai és nemzetközi üléseken szerzett tapasztalataikat 
is tudták kamatoztatni. Legutóbb az Európai Unió soros magyarországi elnöksége alatt 
dolgoztak már közülük sokan segítőként, vagy diplomataként is. A megvalósítás az 
elvárt célok, eredmények szerint alakult. A program teljes szakmai és pénzügyi 
megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 
 
Egyedi döntés alapján a személyközpontú oktatás gyakorlatának fejlesztése projektjük 
megvalósításához kapott 6,0 millió forint összegben támogatást a Rogers 
Személyközpontú Oktatásért Alapítvány. Programjuk keretében működtetik a Rogers 
Akadémiát, amely az iskolában kevésbé helyt álló fiataloknak nyújt iskolán kívüli 
fejlesztést a motivációnövelés és élménypedagógia területén, a Gondoskodó 
Kollégiumi Hálózat programján belül pedig a középiskolások tehetséggondozásával, 
illetve felzárkóztatásával foglalkoznak.  
A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  
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A Snétberger Zenei Tehetség Kiemelten Közhasznú Alapítvány által működtetett 
Snétberger Zenei Tehetség Központ azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a 
hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges roma gyermekeket és fiatalokat, akik számára 
önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket biztosítani az 
eredményes jazz- és világzenei, valamint klasszikus zenei készségek előrehaladásához, 
a zeneművészeti továbbtanuláshoz, valamint a sikeres zenei életpálya eléréséhez és 
kibontakoztatásához. Egyedi döntés alapján a „Speciális zenei tehetséggondozás 
Snétberger módszerrel: felzárkóztatás, pályaorientáció és tehetséggondozás hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzetű roma gyermekek számára” c. projektjük 
megvalósításához, ezen belül a tehetséggondozó programok őszi és nyári kurzusainak 
megvalósításához részesült az Alapítvány 25,0 millió forint támogatásban. 
A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  
 
Az ANIMA UNA Alapítvány egy teljes, 12 részes, az értékekről, a demokráciáról és 
az egészséges nemiségről szóló erkölcstani tananyag megjelentetéséhez 6,0 millió 
forint összegű támogatásban részesült. A teljes sorozat 24 könyvből áll: 12 tanulói 
kézikönyvből és a szinteknek megfelelő tanári kézikönyvekből, amely a magyar 
oktatási rendszerre adaptálva készül, és a 2014/2015-ös tanévtől a Szent Benedek 
Iskolaközpontban kerül kipróbálásra. 
A program szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  
 
Palam et Publice - Nyilvánosan Alapítvány a kollégisták és családjaik számára nyújtott 
programjai (például szociális segítség, tehetséggondozás) révén a hátrányos helyzetű 
tanulók támogatására 14,0 millió forint összegű támogatásban részesült, amely 
szakmai és pénzügyi felhasználása áthúzódik a 2014. évre. 
 
A 2013/2014-es tanév folyamán a „Katedra” című heti fél órás magazin elkészítésére 
az INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. 2,5 millió forint támogatásban részesült. 
Minden héten kedd 20 órai kezdettel volt hallható a műsor, amely magas színvonalon, 
hitelesen dolgozta fel a köznevelési rendszer átalakításához kapcsolódó témákat. A 
témák többek között: tanévkezdés, egész napos iskola, tankönyv ellátás, tartós 
tankönyvek, hit- és erkölcstan oktatása, pedagógus életpályamodell (béremelés, 
portfólió, minősítés), pályaválasztás, óvodai férőhelyek, gyermekvédelem, készség- és 
képességvizsgálat, tehetséggondozás, Nemzeti Tehetség Program, integrált nevelés, 
közösségi szolgálat, felvételi vizsgák, KLIK működése.  
A megvalósítás az elvárt céloknak megfelelően alakult, a szakmai beszámoló 
elfogadásra került. 
 
Hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvétel és felkészülés 
 
A részfeladaton rendelkezésre álló 4,2 millió forint terhére az alábbi feladatok 
megvalósítása történt.   
 
Az Arvenis Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1,4 millió forint támogatásban részesült a 
2013. évi nemzetközi informatikai diákolimpiákra (közép-európai – Horvátország, 
nemzetközi - Ausztrália) készülő csapatok felkészítéséhez, valamint a versenyek 
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szakmai anyagának elkészítéséhez. A felkészítéshez kidolgozásra került a Listák, 
Geometriai algoritmusok tananyag, minden tananyaghoz elkészült egy jegyzet, részben 
prezentációval, valamint a korábbi diákolimpiák és válogató versenyek feladatainak 
mintamegoldásai részletes magyarázatokkal. A csapatok kiválasztásával és 
felkészítésével összefüggő költségek is a támogatásból kerültek kifizetésre, amely 
során többnapos bentlakásos felkészítést tartottak (ELTE Informatikai Kar) a Közép-
Európai és a nemzetközi informatikai olimpiai csapatok tagjainak, valamint internetes 
feladatmegoldó szemináriumot tartottak. A támogatás felhasználásáról készült szakmai 
és pénzügyi beszámoló megküldésre került.  
 
A Magyar Kémikusok Egyesülete 2013. évben 0,8 millió forint támogatásból 
valósította meg a magyar csapat részvételét a 10. Nemzetközi Junior 
Természettudományi Olimpián. Az Egyesület a támogatásból finanszírozta a csapat 
részvételi díjának és repülőjegyek árának egy részét. Az Indiában 38 ország, 223 diák 
résztvételével megrendezésre került versenyen a csapat egy ezüst- és öt bronzérmet 
szerzett, a csapatversenyben 12-14. helyen végzett. A támogatás felhasználásáról 
készült szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésre került. 
 
A Bolyai János Matematikai Társulat 2,0 millió forint támogatásban részesült a 
magyar csapat Nemzetközi Matematikai Diákolimpián való részvétele érdekében, a 
tagok válogatása és felkészítése céljából. Az országban 4 helyszínen működött 
olimpiai utánpótlást nevelő szakkör. Az igényelt támogatást a szakköri foglalkozást 
vezetők (6 fő) díjazására, a Bukarestben, 2013 februárjában megrendezett "Romanian 
Master of Mathematics and Sciences" versenyre történő utazásra (1 fő repülő, 7 fő 
vonat), és Luxemburgban megrendezett EGMO-ra utazó csapat (4 fő diák és két fő 
kísérő) Brüsszelig történő utazásának repülőjegyére fordították. A támogatás fedezte 
továbbá a nyári felkészítő táborban 15 fő 5 napi reggelijét. A Nemzetközi Matematikai 
Diákolimpián 97 ország, 527 diákja vett részt. Az országok (nem hivatalos) 
pontversenyében Magyarország a 22. helyen végzett, két ezüst- és három 
bronzéremmel. A támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámoló 
megküldésre került. 
 
Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, valamint az iskolai sporttal kapcsolatos 
feladatok 
 
A részfeladaton 11,4 millió forint állt rendelkezésre, amely az 1259/2013. (V. 13.) 
Korm. határozat és a részfeladatok közötti átcsoportosítás alapján 8,9 millió forintra 
módosult. A rendelkezésre álló forrás az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta. 

 
A KLIK a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégiumban megrendezésre kerülő 
Szép Magyar Beszéd verseny középiskolai és szakiskolai döntőjének lebonyolításához 
2,4 millió forint támogatásban részesült. A döntőben 110 hazai és 20 határon túli 
középiskolás és szakiskolás diák vett részt. A szervezők gazdag kulturális programmal 
(előadások, városnézés, múzeumlátogatás, színházi előadás) töltötték ki a verseny 
egymást követő fordulói közti időt. Az eredményhirdetéskor 35 Kazinczy érem került 

3202



 
 

kiosztásra. A támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámoló 
megküldésre került. 
 
A dunántúli megyék általános iskolás tanulóinak szervezett „Szép magyar beszéd” 
verseny döntőjének megrendezéséhez 2,2 millió forint támogatás biztosítására került 
sor a KLIK Fonyódi Tankerülethez tartozó Boglári Általános Iskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda részére. A versenyen 10 megyéből, 61 tanuló 
vett részt. Minden tanuló kisebb elismerésben részesült, a 16 legjobb Kazinczy-jelvény 
arany fokozatát kapta. A támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi 
beszámoló megküldésre került. 
 
A „Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére” elnevezésű szervezet a 
versenykoordináló tevékenységéhez 2013. évben 2,3 millió forint támogatásban 
részesült. Az alapítvány a támogatásból ítélte oda a Kazinczy-díjakat, -érmeket, -
jutalmakat, valamint a Péchy Blanka-díjat. Az alapítvány jutalomkönyvekkel segítette 
a megyei, regionális versenyeket, továbbá iskolák beszédművelő szakköreit 
elismerésben részesítette. A támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi 
beszámoló megküldésre került. 
 
A kisújszállási Móricz Zsigmond Református Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium 2,0 millió forint támogatásban részesült a Dunától keletre fekvő, tíz megye, 
általános iskoláskorú tanulóinak „Szép magyar beszéd” verseny regionális döntőjének 
megrendezéséhez. 68 általános iskoláskorú diák versenyén, a felkészítő tanárokkal, 
zsűrivel együtt közel 180 fő vett részt. A verseny lehetőséget adott a felkészítő tanárok 
szakmai továbbképzésére. A diákok a kétszer 3 órás versenyen történő részvételen 
kívül, megismerkedhettek a környék nevezetességeivel, valamint színvonalas 
kulturális programokon (művészeti előadás, városnézés, kirándulás, táncház, 
népművészetei foglalkozás) vettek részt. 16 tanuló Kazinczy-jelvény arany 
fokozatában részesült, több tanuló különdíjat kapott. A támogatás felhasználásáról 
készült szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került. 
 
Út a tudományhoz ösztöndíj program 

 
A részfeladaton meghatározott 28,6 millió forintból az Út a tudományhoz alprogram 
finanszírozása történt az alábbiak szerint:  

 
Az Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományok, a műszaki tudományok 
és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató, legalább 10. évfolyamos 
középiskolai, szakiskolai tanulók tehetséggondozása. Az alprogram a tehetségek 
szakszerű támogatását vállaló közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, és a 
tehetséget mutató diákok együttműködésére épít. 
Az alprogram működtetésének jogszabályi hátteréül az Útravaló Ösztöndíjprogramról 
szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet szolgál. 
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Az Út a tudományhoz alprogram esetében az elosztási rendszer pályázati úton valósult 
meg, amely lebonyolítását az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
EMET) végezte el.  

 
A részfeladaton rendelkezésre álló forrás terhére történő pályázat lebonyolítására 1,3 
millió forint összeg került átadásra a lebonyolító szervezet, az EMET részére.  
 
A köznevelési intézmények a kutatócsoportok által kezdeményezett projektek 
megvalósítására projektenként maximum 0,75 millió forint támogatásra nyújthattak be 
pályázatot, amelyeket a program megvalósításához szükséges eszközök (könyv, 
laboreszköz, műszerek szoftverek stb.), és a kutatási projekthez kapcsolódó programok 
(terepmunka, egyéb kiadások) költségeinek fedezetére használhattak fel a pályázat 
megjelenésének napja és 2013. június 15. közötti időszakban. A megítélt támogatási 
összeg maximum 40 %-a a projektben részt vevő mentorok és tanulók ösztöndíjára 
volt fordítható. 
 
A 2013/2014. tanévi pályázati forduló 2013. október 25-én került meghirdetésre, a 
pályázatok elektronikus úton történő benyújtására 2013. november 25-ig volt 
lehetősége az intézményeknek. Az Út a tudományhoz alprogram keretében 42 db 
formailag megfelelő, érvényes pályázat kerülhetett szakmai bírálatra. 
 
Az Értékelő Bizottság a szakértői vélemények és az Értékelő Bizottság döntése alapján 
a rendelkezésre álló 27,3 millió forint összegű keretből 37 pályázatot javasolt 
támogatni 26,5 millió forint összeggel, amelyek miniszteri jóváhagyásra kerültek.    
A feladatellátás teljesítése áthúzódott 2014. évre.  

 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 
 
Az NGM az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével 
jóváhagyta a XX. EMMI fejezet 2012. évi előirányzat-maradványát, s egyúttal 
engedélyezte a maradvány-felülvizsgálat keretében érvényes szerződésekkel 
alátámasztott, visszahagyásra javasolt maradványok felhasználását, ideértve az azonos 
fejezeti kezelésű előirányzaton új feladatra visszahagyott maradványok között az 
Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram finanszírozását. 
Az engedély alapján az Út a tudományhoz alprogram keretében az EMET 
lebonyolításában megvalósuló alábbi programok finanszírozására 4,4 millió forint 
maradvány került visszahagyásra: 
A 2013/2014. tanévi Út a tudományhoz alprogram pályázaton nyertes köznevelési 
intézmények számára szakmai találkozó megrendezésére, illetve a folyamatos szakmai 
kapcsolattartás, információcsere kialakítása érdekében a kutatócsoportok, és az 
együttműködő partnereik (felsőoktatási képzőhelyek, kutató intézetek, szakmai 
szervezetek) számára internetes portál beindítására és működtetésére.  
A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  
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A 2012. évben a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) részére 5,0 millió 
forint összegű támogatás került biztosításra a 2012. november 15-18. között 
megrendezésre került Kodály Zoltán VI. Magyar Kórusverseny támogatása céljából. A 
kedvezményezett részéről a szakmai és pénzügyi beszámoló megküldésre került.  
 
A 2012. évben egyedi döntés alapján a Vaszary János Általános Iskola 1,2 millió forint 
támogatásban részesült az Országos Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny támogatása 
tárgyában. A verseny célja az volt, hogy a részt vevő diákok megtapasztalják az 
együttműködés előnyeit, s közösen oldják meg a verseny során eléjük került 
problémákat, továbbá a csoportban való munka során megmutathatták képességeiket 
egymás előtt, s így tudásukat is összemérhették. A támogatás szakmai és pénzügyi 
megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A kedvezményezett a beszámolási 
kötelezettségének határidőben eleget tett, a megküldött beszámoló elfogadásra került, 
amely alapján a 2012. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
terhére 0,96 millió forint került folyósításra az intézmény részére, a KLIK-en 
keresztül. 
 
A 2012. évben egyedi döntés alapján 5,0 millió forint támogatásban részesült a 
Magyar Diáksport Szövetség a mindennapos testnevelés népszerűsítését célzó 
televíziós spotok legyártatása céljából. A Szövetség a televíziós spotokat legyártotta, 
azokat a minisztérium számára bemutatta.  A támogatás szakmai és pénzügyi 
megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 
2013 februárjában került elfogadásra.  
 
A tárca jogelődje, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2007. évben kiírt 
pályázaton a ”GLOBE Program Országos Bázisintézmény” címet a kiskunhalasi Bibó 
István Gimnázium nyerte el. A GLOBE program 1999 óta folyamatosan működik a 
magyarországi iskolák körében, amelynek előrehaladásáról évente szakmai 
találkozókon adnak számot a résztvevő intézmények pedagógusai és a programban 
résztvevő tanulók. A 2012. évben a Bibó István Gimnázium részére a pályázat 
meghirdetésére 3,7 millió forint, valamint a pályázat lebonyolításra további 0,3 millió 
forint került biztosításra. A köznevelési rendszer átalakulása és a fenntartóváltás miatt 
a program támogatása nem valósult meg. A rendelkezésre bocsátott 4,0 millió 
forintból 3,7 millió forint visszautalása megtörtént. 
 
A 2012. évben a Budapesti Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány 6,0 millió 
forint támogatásban részesült a „Születéstől három éves korig” című nemzetközi 
konferencia megszervezésére és lebonyolítására. A konferencia 2012. október 29. és 
2012. október 31. napja között került megvalósításra Budapesten, a Honvéd Kulturális 
Központban. A meghívott előadók között hazai és külföldi szakemberek is szerepeltek. 
A Budapesti Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány szakmai beszámolóját, 
valamint a rendezvénnyel kapcsolatosan elkészült kiadványok megfelelő számú 
példányait a támogató részére eljuttatta. A támogatás szakmai és pénzügyi 
megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A támogatás felhasználásáról megküldött 
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2013 márciusában elfogadásra került. 
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A 2012. évben az OFI 16,0 millió forint támogatásban részesült az 51/2012. (XII. 21.) 
EMMI rendeletben kihirdetésre került kerettantervek elkészítésének utolsó ütemének 
végrehajtására, a szakmai és a technikai szerkesztésre, olvasószerkesztésre, a 
lektorálás munkálataira. A munkálatok során szükségessé vált egy hosszabb egyeztetés 
az oktatáspolitikai elvekről, a kerettantervek tartalmáról, ezt biztosította egy Egerbe 
kihelyezett szakmai tanácskozás, valamint a történelem tanárokkal folytatott vita, 
amelynek színhelyéül az ELTE-n bérelt előadótermet az OFI. A támogatás szakmai és 
pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A szakmai beszámoló és pénzügyi 
elszámolás 2013 márciusában elfogadásra került. 
 
A 2012. évben az EMET részére az Út a tudományhoz alprogramra 28,6 millió forint 
került biztosításra, amelynek a szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2013. 
évre. Az EMET az alprogram megvalósítására biztosított forrás felhasználásáról 2013. 
évben elszámolt. 
 
A 2012. évben a „Kazinczy-díj Alapítvány - Péchy Blanka emlékére” elnevezésű 
szervezet a versenykoordináló tevékenységéhez 2,3 millió forinttámogatásban 
részesült. Az alapítvány a támogatásból ítélte oda a Kazinczy-díjakat, -érmeket, -
jutalmakat, valamint a Péchy Blanka-díjat. Az alapítvány jutalomkönyvekkel segítette 
a megyei, regionális versenyeket, továbbá két versenysorozat (Édes anyanyelvünk, 
Szép magyar beszéd) valamennyi versenyére elkészítette a feladatokat, koordinálta a 
négy helyszínén folyó döntőt, valamint nyelvművelő tevékenységükért díjazásban 
részesített iskolákat, diákokat, tanárokat. A támogatás szakmai és pénzügyi 
megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A támogatás felhasználásáról a szakmai 
beszámoló és pénzügyi elszámolás 2013 júniusában elfogadásra került. 
 
A 2012. évben a Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala 2,3 millió forint 
támogatásban részesült a 2012. október 11-13. között szervezett „Édes anyanyelvünk” 
nyelvhasználati verseny országos döntője megrendezése céljából. A támogatás 
szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A támogatás 
felhasználásáról a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2013 júniusában 
elfogadásra került. 
 
A 2012. évben a Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Óvoda részére 2,2 millió forint támogatás biztosítására került sor a dunántúli megyék 
általános iskolás tanulóinak 2012. évben szervezett „Szép magyar beszéd” verseny 
döntőjének megrendezése céljából. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása 
áthúzódott a 2013. évre. A támogatás felhasználásáról a szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás 2013 márciusában elfogadásra került. 
 
A 2012. évben a Bolyai János Matematikai Társulat 2,0 millió forint támogatásban 
részesült a magyar csapat Nemzetközi Matematikai Diákolimpián való részvétele 
érdekében a tagok válogatása és felkészítése céljából. A támogatás szakmai és 
pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A támogatás felhasználásáról a 
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2013 februárjában elfogadásra került. 
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A 2012. évben a Magyar Kémikusok Egyesülete részére nyújtott 0,8 millió forint 
támogatás biztosította a magyar csapat részvételét a 9. Nemzetközi Junior 
Természettudományi Olimpián. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása 
áthúzódott a 2013. évre. A támogatás felhasználásáról a szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás 2013 februárjában elfogadásra került. 
 
A 2012. évben egyedi döntés alapján 0,3 millió forint támogatásban részesült az 
Újbudai Kulturális Intézet a „Száz Év Zenéje – Száz Iskola Zenei Játéka” című 
verseny lebonyolításának költségeihez történő hozzájárulás céljából. A támogatás 
szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás 2013 júniusában elfogadásra került. 
 
A 2012. évben egyedi döntéssel az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola 0,4 millió 
forint támogatásban részesült a Gyakorlóiskola épületének 125. évfordulója  
alkalmából rendezett esemény támogatására. A támogatás szakmai és pénzügyi 
megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A Kedvezményezett a támogatás 
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettségének eleget tett, 
a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2013 májusában került elfogadásra. 
 
A 2012. évben a Budapesti Goethe Intézet egyedi döntés alapján 7,5 millió forint 
támogatásban részesült a magyar némettanárok költségeihez történő hozzájárulás 
céljából, amelyről a beszámolási kötelezettségének eleget tett. A támogatás szakmai és 
pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A szakmai beszámoló és pénzügyi 
elszámolás 2013 júniusában elfogadásra került. 
 
A 2012. évben a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet részére 2,0 millió forint 
támogatás került biztosításra a magyarországi német tanulmányi versenyeken nyertes 
fiatalok baden-württembergi jutalomutazásának megszervezése érdekében. A 
támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A 
kedvezményezett 2013 februárjában a támogatás felhasználásáról benyújtott szakmai 
beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadásra került. Az Intézet a Magyar-Német 
Kulturális Vegyes Bizottság Állandó Albizottsága projektjei Magyarországra tervezett 
továbbképzéseinek megszervezésére és lebonyolítására további 2,7 millió forint 
támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 
2013. évre. A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról megküldött szakmai 
beszámolója és pénzügyi elszámolása 2013 áprilisában elfogadásra került. 
 
A 2012. évben az Országos Szlovén Önkormányzat részére 2,9 millió forint összegű 
támogatás került biztosításra a magyar-szlovén tárcaközi munkaterv 21. cikkelye 
alapján foglalkoztatott szlovéniai nyelvi szaktanácsadó magyarországi működéséhez a 
2011/2012. tanévre.  A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 
2013. évre. Az Önkormányzat a támogatás felhasználását igazolta, a szakmai 
beszámoló és pénzügyi elszámolás 2013 szeptemberében elfogadásra került. 
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A 2012. évben a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja a DSD I. 
projekt folytatására 5,6 millió forint összegű támogatásban részesült. A támogatás 
szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. A kedvezményezett által 
a felhasználásáról benyújtott szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása 5,4 millió 
forint összegben került elfogadásra 2013 szeptemberében. Visszafizetési 
kötelezettségének a kedvezményezett eleget tett. 

20/4/5 Nemzeti Tehetség Program 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 010,7   1 010,7   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -210,7   -210,7   
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 330,5 1 330,5     
- 2013.évi többletbevétel 1 395,1 1 395,1     
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0   0,5 
Módosítások összesen 2 514,9 2 725,6 -210,7 0,5 
2013. évi módosított előirányzat 3 525,6 2 725,6 800,0 0,5 

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 010,7 0,0 1 010,7 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 514,9 2 725,6 -210,7 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 330,5 1 330,5   
- 2013.évi többletbevétel 1 395,1 1 395,1   
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -210,7   -210,7 
2013. évi módosított előirányzat 3 525,6 2 725,6 800,0 

 
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 859,5 1 010,7 1 010,7 3 525,6 2 646,6 308% 75% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0  0% 

Bevétel 0,3 0,0 0,0 1 395,1 1 400,6 466867% 100% 

Támogatás 1 308,9 1 010,7 1 010,7 800,0 800,0 61% 100% 
Előirányzat-maradvány 856,6 – 0,0 1 330,5 1 281,7 150% 96% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (15 db) 1 002,9   1002,9 

− más fejezet intézménye 43,2   43,2 

− alapítvány 413,6   413,6 

− közalapítvány 1,6   1,6 

− nonprofit társaság 8,1   8,1 

− önkormányzat/vagy intézménye 60,8   60,8 

− egyéb (megjelölve) 1 116,4 0,0 1116,4 

 társadalmi szervezet 920,3   920,3 

 egyéb szervezet 34,7   34,7 

 köztestület 16,8   16,8 

 egyház 143,7   143,7 

 külföldi szervezet 0,9   0,9 

Összes kifizetés 2 646,6 0,0 2646,6 

 

A tárgyévi előirányzaton 1.010,7 millió forint került meghatározásra, amely az 
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján, valamint 1.330,5 millió forint előzőévi 
maradvány és 1.395,1 millió forint bevétel előirányzatosításával 3.525,6 millió forintra 
módosult. A módosított előirányzat az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta: 

A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum, a Nemzeti Tehetség Program szakmai 
szervezete javaslata alapján, miniszteri jóváhagyás értelmében az OFI-n belül működő 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szervezésében évről-évre megrendezésre 
kerülő Bod Péter könyvtárhasználati versenyhez 1,7 millió forint összegű támogatás 
került biztosításra az OFI részére. A támogatás szakmai és pénzügyi felhasználása 
áthúzódik a 2014. évre. 

A Nemzeti Tehetség Program pályázatainak finanszírozására 796, 0 millió forint került 
biztosításra, amely program pénzügyi lebonyolító szerve az EMET. 34 pályázati 
felhívás került meghirdetésre (18 meghívásos, 16 nyílt). A pályázatok szakmai 
lebonyolítója az OFI. A 16 nyílt pályázati felhívásra 1543 db pályázat érkezett, az 
igényelt összeg 1.804,1 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló keretösszeg 
(465,0 millió forint) közel négyszerese. A miniszteri döntés alapján 483 db pályázat 
részesült támogatásban. A támogatási összegek pályázati körönként eltérőek, a 
legalacsonyabb 0,3 millió forint, a legmagasabb megpályázható összeg 5,0 millió 
forint volt. Az elnyert támogatások szakmai és pénzügyi felhasználása áthúzódik a 
2014. évre.  

A Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala 2,4 millió forint támogatásban 
részesült a 2013 októberében megrendezett „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati 
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verseny országos döntője megrendezése céljából. A támogatás szakmai és pénzügyi 
felhasználása áthúzódott 2014. évre.  

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 

A 2013. évben egyedi döntés alapján 5,0 millió forint összegű támogatásban részesült 
a Karaván Művészeti Alapítvány. A támogatást roma fiatalok integráló környezetben 
megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének, a roma kisebbségi 
önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok együttműködésének, a roma fiatalok 
tehetségsegítővé válásának támogatására használták fel. Továbbá iskolai csoportok 
számára a színházi előadások ingyenes megtekintését biztosítják. A támogatás szakmai 
és pénzügyi felhasználása áthúzódik a 2014. évre. 

A 2013. évben egyedi döntés alapján a Magyar Diáksport Szövetség (továbbiakban: 
MDSZ) 15,0 millió forint összegű támogatásban részesült. Az MDSZ által szervezett 
kosárlabda (VI. korcsoport), teremlabdarúgás (V-VI. korcsoport), röplabda (VI. 
korcsoport), floorball (I-IV. korcsoport), kézilabda (VI. korcsoport), döntő fordulóit 
egy-egy megyei diáksport egyesület, illetve megyei diáksport tanács, valamint Győr 
Megyei Jogú Város Önkormányzata bonyolította le, amelyeken több száz fiatal vett 
részt. A támogatás felhasználása áthúzódik a 2014. évre. 

A Nemzeti Tehetség Program 2012. évi forrásának terhére meghirdetett pályázatok 
nyertesei által az elnyert támogatások felhasználása áthúzódott a 2013. évre, így a 
biztosított támogatások felhasználásáról a nyertes pályázók részéről készített és 
megküldött szakmai és pénzügyi beszámolók 2013. évben kerültek megküldésre az 
OFI és EMET része. Az OFI az általa 2012. évben meghirdetett pályázati forrás 
felhasználásáról szóló beszámolókat elfogadta. Az EMET általi a 2012. évi forrás 
terhére meghirdetésre került pályázati forrás felhasználásáról szóló beszámoló 
elkészítése az ellenőrzések, hiánypótlások, javíttatások miatt áthúzódik a 2014. évre.     
 
Tárgyévi bevételek felhasználása 
 
A 2013. évben egyedi döntés alapján a TIT Kossuth Klub Egyesület a 
„Tehetséggondozás közép és felsőfokon” projekt keretében a műszaki és 
természettudományok legújabb eredményeinek bemutatására és a tehetséggondozás 
kulturális prezentációjára szervezett két rendezvény megvalósításához 11,0 millió 
forint támogatásban részesült. A támogatás szakmai és pénzügyi felhasználása 
áthúzódik a 2014. évre. 
 
A 2013. évben egyedi döntés alapján a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 11,0 
millió forint támogatásban részesült tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, iskolán 
kívüli foglalkozások lebonyolítására. A támogatásból a megyei szerezetek 
megszervezték és lebonyolították a 3-8. évfolyamosok számára a Kalmár László 
Matematika, a Hevessy György Kémia, a Teleki Pál Földrajz-Földtan, a Hermann Ottó 
Biológia, a Kitaibel Pál természetismereti versenyt. Csillagász, környezetvédelmi, 
matematikai tehetséggondozó tábort, szakkört szerveztek általános és középiskolások 
számára. A természettudományi versenyek népszerűsítésére cikkek, a felkészülést 
segítő, oktatást kiegészítő gyakorló feladatok és megoldásaik jelentek meg az Élet és 
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Tudomány, Természet Világa folyóiratokban. A támogatás szakmai és pénzügyi 
felhasználása áthúzódik a 2014. évre. 
 
Az MPA-KA-1/2011/NTP támogatási szerződés alapján a Munkaerőpiaci Alapból 
(jogutód: Nemzeti Foglalkoztatási Alap) biztosított pénzügyi keretből a Nemzeti 
Tehetség Program pályázat közös lebonyolítására 1.364,9 millió forint került 
meghatározásra. A pályázatok lebonyolítása a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, azOFI, 
valamint az EMET és az EMMI között létrejött megállapodás alapján történik.  A 
forrásból 2013 májusában 40 db pályázat került meghirdetésre, 780 db érvényes 
pályázatból 642 db részesült támogatásban. A pályázati forrás szakmai és pénügyi 
megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  
 
 
20/4/6 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 50,0   50,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -25,0   -25,0   
Módosítások összesen -25,0 0,0 -25,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 25,0 0,0 25,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 50,0 0,0 50,0 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -25,0 0,0 -25,0 
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -25,0   -25,0 
2013. évi módosított előirányzat 25,0 0,0 25,0 

 
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 50,0 50,0 25,0 0,0  0% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás 0,0 50,0 50,0 25,0 25,0  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       

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
Az előirányzaton tárgyévre tervezett forrás 50,0 millió forint volt, amely az 
1259/2013. (V. 13.) és az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozatok alapján 25,0 millió 
forintra módosult.  

A Közoktatási Információs Rendszer (továbbiakban: KIR) fejlesztése érdekében az 
OH 25,0 millió forint támogatásban részesült az alábbi feladatok végrehajtása 
érdekében.  

- A köznevelési intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdálkodási 
adatok rendszerének fejlesztése;  

- A köznevelési intézményekben bekövetkezett tanuló- és gyermekbalesetek 
nyilvántartó rendszerének létrehozása; 

- A pedagógus-továbbképzésben részt vevő szervezetek nyilvántartásának, a 
köznevelési intézmény és azok fenntartóinak közérdekű adatait és közérdekből 
nyilvános adatait tartalmazó intézménytörzsi rendszerének, a tanulói 
teljesítménymérések lebonyolításához szükséges adatok, valamint a tanulók 
teljesítményével kapcsolatos mérési eredmények begyűjtését, tárolását szolgáló 
rendszerének fejlesztése.   

A támogatás szakmai és pénzügyi felhasználása áthúzódik a 2014.évre. 

20/4/7 Kisiskolák támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 80,0   80,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -80,0   -80,0   
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 4,0 4,0     
Módosítások összesen -76,0 4,0 -80,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 4,0 4,0 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 80,0 0,0 80,0 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -76,0 4,0 -80,0 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 4,0 4,0   
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -80,0   -80,0 
2013. évi módosított előirányzat 4,0 4,0 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 93,7 80,0 80,0 4,0 4,0 4% 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 55,0 80,0 80,0 0,0 0,0 0%  
Előirányzat-maradvány 42,7 – 0,0 4,0 4,0 9% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− önkormányzat/vagy intézménye 4,0   4,0 

Összes kifizetés 4,0 0,0 4,0 

 
A tárgyévi előirányzaton 80,0 millió forint került megtervezésre, amely az 1259/2013. 
(V. 13.) és az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozatok alapján, valamint a 2012. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal 4,0 millió forintra módosult.  
 
A 2012. évben Hercegkút Község Önkormányzata 4,0 millió forint támogatásban 
részesült a Gyöngyszem Német Nemzetiségi Általános Iskola tetőszerkezetének 
felújítására. A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódott a 2013. évre. 
A támogatás felhasználásáról a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 2013 
májusában elfogadásra került. 
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20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 000,0   1 000,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 1 000,0 0,0 1 000,0 

 
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 1 000,0 1 000,0 1 000,0 786,4  79% 

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 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0  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       

− nonprofit társaság 786,4 786,4   

Összes kifizetés 786,4 786,4 0,0 

 
Az előirányzaton rendelkezésre álló 1.000,0 millió forint, egyedi döntés alapján az 
Educatio Nkft. részére került biztosításra. Az Educatio Nkft. a támogatás terhére az 
állami és nem állami fenntartású intézményi kör számára egy olyan egységes 
informatikai rendszert biztosít és működtet a 2013/2014-es tanév első félév folyamán, 
és a második félévében, amely alkalmas a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
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törvényben, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeletben előírt adat-nyilvántartási és 
szolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, továbbá a központi adatszolgáltatásokon 
felül a mindennapi intézményi adminisztrációs feladatok ellátására. A támogatás 
szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  
 
20/4/9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi 
előirányzata 
 
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 5,0 5,0     
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 25,0   25,0   
Módosítások összesen 30,0 5,0 25,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 30,0 5,0 25,0 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 30,0 5,0 25,0 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 5,0 5,0   
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 25,0   25,0 
2013. évi módosított előirányzat 30,0 5,0 25,0 

 
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 25,0 0,0 0,0 30,0 5,0 20% 17% 

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 0,0 0,0 25,0 25,0 83% 100% 
Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 5,0 5,0  100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (megjelölve) 5,0 5,0 0,0 

 egyéb szervezet 5,0 5,0   

Összes kifizetés 5,0 5,0 0,0 

 
Az előirányzaton tárgyévi eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az 
előirányzaton a 2012. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása és fejezeten belüli 
átcsoportosítás alapján 30,0 millió forint állt rendelkezésre.  
 
Az 1427/2012. (X. 4.) Korm. határozat alapján a 2012. évben a Kőbányai Zenei Stúdió 
Művészeti Szakképző Szakiskola és Szakközépiskola a működtetéséhez történő 
hozzájárulás céljából 30,0 millió forint összegű támogatásban részesült, amelyből 25,0 
millió forint folyósítása 2012. december 31-ig megtörtént, a fennmaradó 5,0 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kiutalásra 2013 májusában. 
A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása megtörtént 2013. évben. 
 

Egyedi döntés alapján 25,0 millió forint került biztosításra a Tarpai Sport Kollégium 
működésének támogatása céljából, a következő szakmai feladatok megvalósítása 
érdekében:  

- a Tarpai Sport Kollégium 2013. szeptember 1-től 2014. június 30-ig történő 
működtetése,  

- a tanórán kívüli iskolai, oktatási, feladatok ellátása (tanulószoba, 
gyermekfelügyelet), 

- szakági sportszakmai képzés és versenyeztetés,  
- a hátrányos helyzetű gyermekek elszállásolása, étkeztetése és utaztatása.  

A támogatás szakmai és pénügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  
  
20/4/11 Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő 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       

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 100,0   100,0   
Módosítások összesen 100,0 0,0 100,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 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 0,0 100,0 
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 100,0   100,0 
2013. évi módosított előirányzat 100,0 0,0 100,0 

 
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 0,0 100,0 100,0 100,0  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 0,0 100,0 100,0 100,0  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) 100,0 0,0 100,0 

 egyház 100,0   100,0 

Összes kifizetés 100,0 0,0 100,0 

 
Az előirányzaton tárgyévben rendelkezésre álló 100,0 millió forint a bevett egyházak 
részére az állami iskolákban, az általuk szervezett hit- és erkölcstan oktatás, valamint a 
kislétszámú (8 fő alatti) csoportokban szervezhető hit- és erkölcstan oktatás 
biztosításának támogatását szolgálta.  
Az előirányzaton rendelkezésre álló 100,0 millió forint összegű forrás terhére 12 db 
bevett egyház részesült támogatásban. 
 
A kedvezményezettek részére nyújtott támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása 
áthúzódik a 2014. évre. 
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20/5 Egyéb feladatok támogatása 
20/5/15 „Útravaló” ösztöndíj program 
 
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 133,7 133,7     
- 2013.évi többletbevétel 71,4 71,4     
Módosítások összesen 205,1 205,1 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 205,1 205,1 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 205,1 205,1 0,0 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 133,7 133,7   
- 2013.évi többletbevétel 71,4 71,4   
2013. évi módosított előirányzat 205,1 205,1 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 1 160,2 0,0 0,0 205,1 130,5 11% 64% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 228,0 0,0 0,0 71,4 105,7 46% 148% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
Előirányzat-maradvány 954,1 – 0,0 133,7 130,5 14% 98% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (6 db) 5,6   5,6 

− más fejezet intézménye 38,7   38,7 

− egyéb (megjelölve) 86,2 0,0 86,2 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 85,0   85,0 

 egyház 1,2   1,2 

Összes kifizetés 130,5 0,0 130,5 

 
A jogcímen tárgyévi előirányzat nem került jóváhagyásra. Az előirányzaton 23,2 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 215,7 millió forint a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra. A jogcímen 
105,7 millió forint bevétel keletkezett a fel nem használt ösztöndíjak visszafizetéséből.  
 
A 23,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzatból 20,0 millió 
forint felhasználása megtörtént az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében az Út a 
középiskolába, az Út az értettségihez, valamint az Út a szakmához alprogramhoz 
kapcsolódó nyertes pályázatok vonatkozásában.  
Az érintett köznevelési intézmények a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást 
eljuttatták a lebonyolító szerv részére.  
 
 
 
20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
20/5/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 668,2   668,2 50,0 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -80,7   -80,7 -11,8 

- Saját intézménynek átcsoportosítás -7,8   -7,8 -1,3 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 225,5 225,5     
- 2013.évi többletbevétel 11,1 11,1     
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 54,5   54,5 3,4 
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -36,2 
Módosítások összesen 202,6 236,6 -34,0 -45,9 
2013. évi módosított előirányzat 870,8 236,6 634,2 4,1 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 668,2 0,0 668,2 
Módosítások kedvezményezettenként -7,8 0,0 -7,8 
 - saját intézménynek -7,8 0,0 -7,8 
    = meghatározott feladatra -7,8   -7,8 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 210,4 236,6 -26,2 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 225,5 225,5   
- 2013.évi többletbevétel 11,1 11,1   
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -80,7   -80,7 
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 54,5   54,5 
2013. évi módosított előirányzat 870,8 236,6 634,2 

 
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 527,8 668,2 668,2 870,8 541,8 103% 62% 

ebből: személyi juttatás 0,0 50,0 50,0 4,1 0,0  0% 

Bevétel 38,0 0,0 0,0 11,1 11,1 29% 100% 

Támogatás 542,2 668,2 668,2 634,2 634,2 117% 100% 
Előirányzat-maradvány 171,4 – 0,0 225,5 225,1 131% 100% 

 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 0,2   0,2 

− más fejezet intézménye 23,1   23,1 

− alapítvány 0,1   0,1 

− nonprofit társaság 8,3   8,3 

− egyéb (megjelölve) 510,1 75,0 435,1 

 társadalmi szervezet 2,9   2,9 

 egyház 4,0   4,0 

 külföldi szervezet 503,2 75,0 428,2 

Összes kifizetés 541,8 75,0 466,8 
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Az előirányzaton 668,2 millió forint eredeti támogatási előirányzat került 
jóváhagyásra. A rendelkezésre álló előirányzat fejezeten belüli átcsoportosítással, a 
2012. évi maradvány és tárgyévi bevétel előirányzatosításával 959,3 millió forint volt. 
 

1) Határon túli közoktatási támogatások 
A tárca 60,0 millió forintot biztosított a határon túli oktatással foglalkozó módszertani 
központokban folyó oktatási tevékenység, illetve a pedagógus szövetségek, szakmai 
szervezetek működtetésére meghívásos pályázat keretében. A meghívásos pályázaton 
12 egyesület és szervezet kapott támogatást. Az összegek elbírálásánál figyelembe 
vette a tárca a szervezetek nagyságát, a végzett munka sokrétűségét, a már kiépült 
intézményrendszert, az eddigi eredményeket. 
 
A szakterület immár több mint egy évtizedes folyamatos, tudatos és kiszámítható 
támogatásának köszönhetően a régiókban kiépültek és megszilárdultak azok a 
továbbképzési formák, amelyek biztosítják a határon túli pedagógusok magas 
színvonalú anyanyelvű továbbképzését. Ezek közül ki kell emelni az Erdélyben, 
Felvidéken, Kárpátalján és Vajdaságban folyó Kárpát-medencei nyári akadémiákat, 
amelyek hatékonyságát az előadók és résztvevők véleménye – gazdaságosságát és 
eredményességét pedig a résztvevők magas száma: 2013. évben is megközelítőleg 
1500 fő pedagógus – bizonyítja. A nyári akadémiák régiónként 150 és 600 fő körüli 
pedagógus részére biztosítják a legújabb szakmai-módszertani ismeretek elsajátítását, 
miközben lehetőséget nyújtanak a Kárpát-medence pedagógusai részére a 
tapasztalatok cseréjére is. A továbbképzéseket jól felkészült magyarországi és határon 
túli szakemberek közösen vezetik. A Kárpát-medencei nyári akadémiák támogatására 
2013. évben 40,0 millió forintot biztosított a tárca a négy régió öt szervezetének. 
 
Eredményességét tekintve ugyanilyen fontosak a szakmai szervezetek által szervezett 
évközi továbbképzések is, amelyek a szövetségek által 3 évre megtervezett képzési 
koncepció részeként valósulnak meg. Az évközi továbbképzéseken 2013. évben 
megközelítőleg 2 000 fő pedagógus vett részt, az erre a célra rendelkezésre álló összeg 
21,0 millió forint volt.  
 
A tárca a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2011. évi LXII. törvény 
(Kedvezménytörvény) alapján lehetőséget biztosított 2013. évben a magyarországi, a 
határon túli magyar pedagógus szövetségek által igényelt, úgynevezett elismert 
képzéseken való részvételre, amelyek az adott régió továbbképzési rendszerében 
hiánypótlóak. Erre a célra 30,0 millió forint került biztosításra, ezzel 270 fő 
pedagógusnak nyílt lehetősége Magyarországon a határon túliak által kért témában, a 
neves magyarországi szakemberek által tartott előadásokon és tréningeken való 
részvételre. A képző intézmények és a résztvevők visszajelzései alapján a képzések a 
szakmai tartalmat és a szervezést illetően egyaránt magas színvonalúak voltak, az új 
képző intézmények is jól oldották meg feladatukat. A szervezés a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége közreműködésével valósult meg.   
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A Határon Túli Magyar Tankönyvtanács javaslata alapján a helyi igények 
függvényében megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek előkészítésére és 
kiadására, szerkesztési, lektorálási munkáira, szakfolyóiratok, online folyóiratok  
megjelentetésének támogatására, valamint a több helyen 10 éve működő tankönyves 
műhelyek fejlesztésére 20,0 millió forint támogatás került felhasználásra.  
 
A tárca a 2013. évben a szórványoktatás támogatását az eddig elért eredményekhez 
igazodó formában igyekezett biztosítani. Gyakorlatilag a teljes kárpát-medencei 
szórvány területet lefedi az egyes régiók koordinációját ellátó intézményeinek nyújtott 
támogatás, amelynek keretében a jelentkező 46 szervezetből 40 részesült a 
szórványoktatáshoz kapcsolódó – jobbára folyamatos – tevékenységéhez a diákoknak 
és tanároknak juttatott ösztöndíj és útiköltség-térítés céljára támogatásban a 
rendelkezésre álló 21,0 millió forintos keretösszegből.   
 
A Kárpát-medencei régiókban támogatott közoktatási anyanyelvi tevékenységek célja 
elsősorban az, hogy a szülőföldön működő magyar nyelvű oktatást – pótolhatatlan 
visszacsatolási és elmélyítési lehetősége, valamint a nyelvhasználathoz kapcsolódó 
motivációja révén – a leghatékonyabb formában egészítse ki. E cél jogszabályi alapját 
a nemzetközi kétoldalú tárcaközi munkatervek, kisebbségi vegyes bizottsági ajánlások, 
illetve kormányhatározatok alkotják. A 2013. évi támogatások esetében a tervezési 
prioritások maximálisan érvényesültek, hiszen az átfogóbb, spirálisan építkező 
tematikájú és létszámú rendezvényeken – szülőföldi tanulmányi versenyeken – 62 
versenyt szervező intézmény részesedett összesen 18,0 millió forint összegű kiegészítő 
támogatásban. A 2013. évben a jelentkezők összlétszáma jóval túlszárnyalta a 2012. 
évit. A határon túlról 67 db, Magyarországról 11 db pályázat érkezett. A nagy számú 
jelentkezésre való tekintettel tárgyévben a szülőföldi versenyek élveztek prioritást, a 
határon túl megrendezésre kerülő programra 57 szervezet  kapott  összesen 15,8 millió 
forintnyi támogatást, a magyarországi helyszínnel a külhoni magyarok részvételére 5 
db  pályázat részesült összesen 2,2 millió forint támogatásban.  
 
Az anyanyelvi tematikus szaktáboroztatási 16,0 millió forintos keret terhére 55 iskola 
pályázott, ebből 52 intézmény által megrendezett, magyar nyelven vezetett nyári 
foglalkozás támogatása valósult meg.  
 
Az úgynevezett nyugati – kizárólag európai – szórványterületen működő szervezetek 
által, a magyar anyanyelv fejlesztése céljából a fenti zónában megrendezésre kerülő 
szaktábor támogatására kiírt pályázaton a rendelkezésre álló 2,0 millió forintos 
összegen két szervezet: egy svédországi és egy csehországi osztozott.  
 
A tárca 2013. évben a Julianus Testvériskola Program pályázat keretében határon túli 
magyar középiskolák részére magyarországi testvériskolákhoz történő utazásainak 
támogatására, a határon túli magyar középiskolák a Kárpát-medence egyéb régiójába 
szervezendő tanulmányi kirándulásaira, illetve idén először a régión belüli: a 
szórványból tömbbe, vagy fordított irányú kirándulásainak támogatására biztosított 
lehetőséget.  A programra rendelkezésre álló 10,0 millió forint támogatás terhére a 43 
pályázó közül 41 részesült támogatásban az utazási költségek biztosítására.  
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2011. évben először került meghirdetésre az identitás megerősítését célzó, tanórán 
kívüli közoktatási tevékenység támogatására vonatkozó pályázat, erre 2013. évben 118 
intézmény jelentkezett, amelyből 62 kaphatott támogatást, összesen 18,0 millió forint 
összegben.  
 
A Magyarországon közoktatási intézményekben tanuló sajátos nevelési igényű határon 
túli diákok részére a tanévre vonatkozóan (10.000.-Ft/fő/hó) 36 fő diák részére 
biztosított a tárca 3,6 millió forint támogatást. Az ösztöndíj-pályázat célja a sajátos 
nevelési igényű határon túli magyar nemzetiségű diákok magyar nyelvű ismeretei 
megszilárdításának, készségeik fejlesztésének, tanulmányaik kiegyensúlyozottabb 
folytatásának biztosítása.   
 
A 2013. évben először hirdetett meg a tárca meghívásos pályázat keretében a 
pedagógus szövetségek részére beruházást, felújítást támogató pályázatot 10,0 millió 
forint keretösszeggel. A 6 db pályázó egyesületből három részesült támogatásban, 
közülük a két nagyobb, fejlesztési jellegű projekt megvalósítására (Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség és az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete irodájának 
felújítása). 
 
A Zilah-Liget Református Egyházközség gyülekezeti óvodája hét évvel ezelőtt nyitotta 
meg kapuit, mint Zilah egyetlen önálló magyar óvodája. Ideiglenesen a parókiális 
épületben, a lelkészi lakás fölötti termekben kapott helyet, ez a helyszín azonban sem 
területét, sem elhelyezkedését, sem felszereltségét tekintve nem alkalmas az egyre 
népszerűbb oktatási intézmény igényeinek kielégítésére. Ezért az egyházközség 
elhatározta, hogy a felavatott új templom mellé felépítik az új óvodát, amelyben 
optimális külső keretek között folytatni kívánják a már megkezdett identitásfejlesztő és 
-őrző, szellemi és lelki nevelői munkát, szolgálatot. A zilahi óvoda új épületének 
építéséhez a tárca 10,0 millió forinttal járult hozzá. 
 
A tárca és a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft. közötti, 
valamint a munkaterves megállapodásnak megfelelően tárgyévben 5,1 millió forint 
támogatás került biztosításra a teljes kárpát-medencei régióban megtartott magyar 
anyanyelvű közoktatási rendezvényeken (verseny, fesztivál, képviseletek) 
eredményesen közreműködő tanulók számára megrendezett szakmai továbbképző 
táborban való részvételhez, amelyen 2013. évben 96 fő diák lehetett jelen a kísérő 
pedagógusokkal együtt.  
 
A nyugati magyarság identitásának megőrzését elősegítendő, a Balassi Intézettel 
közösen meghirdetett magyarságismereti, illetve a felsőfokú tanulmányokra előkészítő 
képzéseken keresztül segíti Magyarország a nyugati diaszpórában élő magyar 
származású fiatalok képzését, magyarságtudatuk megerősítését.  
 
 
 

3223



 
 

A tárca támogatásával a Pannon Egyetem szervezte meg 2013. évben a Kárpát-
medencén kívül, a diaszpórában magyar nyelvet oktatók számára az egyhetes 
továbbképzést, speciális program alapján a világ minden tájáról érkező 30 fő oktató 
részére. Erre a célra 3,5 millió forint támogatást nyújtott a tárca.  
 
A 2013. évben szintén szakmai és anyagi segítséget nyújtott a tárca a főleg a nyugati 
szórványnak készült, 2009. évben indult „Őrszavak” magyarságismereti, tanítás-
módszertani internetes folyóirat működésének támogatásával 2,0 millió forint 
összegben.  
 
A 2013. évben a romániai Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság által kiadott 
MATLAP nyomdai költségeihez a tárca 1,0 millió forinttal járult hozzá. 
 
A 2013. évben 4,0 millió forintot biztosított a tárca az András Alapítvány oktatási 
programjának folytatására, amely a hiánypótló zenei anyanyelv képzésének 
megerősítését szolgálta.   
 
Folyamatosan támogatásban részesül a szórványban nemzetmentő programot folytató 
Szent Ferenc Alapítvány, a 2013. évben 4,0 millió forintot biztosított a tárca az 
alapítvány által fenntartott kollégiumok rezsiköltségének kiegészítésére.  
 
A 2013. évben a munkaterves megállapodás alapján 1,0 millió forint támogatásban 
részesült a Horvátországi Magyar Oktatási és Kulturális Központ az ott folyó oktatási 
tevékenység fejlesztéséhez.   
 
A 2013. évben 5 fő szlovéniai magyar szakember – munkaterv alapján történő – 
részvételét biztosította a tárca a Debreceni Nyári Egyetem kurzusán 0,7 millió forint 
összegben.  
 
A 2013. évben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Teleki Oktatási 
Központja működésére 4,0 millió forint, a Teleki-Szováta Alapítvány szintén a Teleki 
Oktatási Központ részére, informatikai fejlesztésre 1,0 millió forint került biztosításra.  
 
A tárca 2013. évben egyedi döntéssel 0,1 millió forinttal támogatta a zalaegerszegi 
Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Sportiskola diákjainak 
erdélyi tanulmányútját a Deák-Diák Alapítvány közreműködésével. 
 
A tárca a Kormány törekvésével összhangban, az egységes oktatási tér koncepcióját 
követve a határon túli régiókban is támogatta a természettudományos tárgyak 
népszerűsítését. Az Interactive Science nonprofit szervezet, Léván egy 
természettudományos ismeretterjesztő és oktató központot üzemeltet. Tevékenységük 
révén több száz gyermek, fiatal részesül csoportos ismeretszerzésben a közvetlen 
tapasztalás útján. A tárca által biztosított 5,0 millió forint támogatás hozzájárult a 
szakmai programok kivitelezéséhez, fenntartásához és továbbfejlesztéséhez, valamint 
a központ működtetéséhez.  
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A vajdasági Kertészek Egyesülete 2013. évben életre hívta a Magyarországon már 
sikert aratott „Tudományok Hídja” elnevezésű program mintájára megszervezett 
kisebb méretű, de ugyanazzal a tartalommal megtöltött, kétnapos 
tudománynépszerűsítő családi rendezvényt, a „Tudományok Útját”, amelynek 
megvalósításához a tárca 6,0 millió forinttal járult hozzá. A rendezvény célja, hogy 
széles tömegek számára ízelítőt adjon a tudományos kultúrából, közelebb hozza a 
fiatalokat és gyerekeket a tudományos gondolkodáshoz, kiemelje a kreativitás értékét, 
felkeltse a fiatalok kíváncsiságát a tudományok iránt, valamint kutatás-fejlesztésben 
élen járó vállalatok, kisvállalkozások, egyetemek, kutatóintézetek bemutatkozását 
tegye lehetővé, ezzel is növelve a szellemi és gazdasági versenyképességet. 
 
A vajdasági Óbecsén a tárca a Than Emlékház további bővítésével és üzemeltetésével 
kívánt hozzájárulni a térség ifjúságának tudományos érdeklődéséhez és képességeinek 
fejlesztéséhez. A projekt költségeire a tárca összesen 15,0 millió forint támogatást 
biztosított. 
 
A vajdasági Óbecsén a Than Emlékházban létrehozott természettudományos 
innovációs központ sikere alapján a tárca 25,0 millió forinttal járult hozzá a 
Székelyföldi Innovációs Park megvalósításához. 
 
Az erdélyi székhelyű Inter-Art Alapítvány küldetése a kortárs művészet népszerűsítése 
nemzetközi szinten, ezáltal pedig hidat építeni nemzetek és országok között. A 2013. 
évben első alkalommal rendezték meg az Ifjúsági Alkotótábort az Europa Nostra díjjal 
kitüntetett Torockón. A tárca 0,2 millió forinttal járult hozzá a tábor megszervezésének 
költségeihez.  
 
A Jövőért Közhasznú Szervezet a szlovákiai magyar gyermekek érdekében, 
tehetséggondozásukért, oktatásuk fejlesztéséért tevékenykedő nonprofit szervezet. A 
2013. június 1. és augusztus 31. közötti időszakban közel 500 fő gyermek napközis 
táborban történő részvételének költségeit biztosította a tárca 5,7 millió forint 
összegben.  
 
Határon túli szakembereknek és a tanácsadó testületek tagjainak a tárca a 
tanácskozások idejére biztosította a szállásköltségeit a Balassi Intézet Márton Áron 
Szakkollégiumában. A Balassi Intézettel kötött támogatási szerződés erre a célra 1,5 
millió forint fedezetet nyújtott.  
 
A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. a Szent István Egyetemmel, az MTVA Zrt.-vel, 
valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve egy, a határon túli 
magyar tehetséggondozást és agrároktatást bemutató sorozatot kívánt útjára indítani, 
hagyományteremtő jelleggel. Magyarországi tapasztalataikat, illetve az Egyetem 
folyamatosan fejlődő külhoni kapcsolatait felhasználva egy olyan sorozat elkészítését 
vállalták, amely egyrészt bemutatná a határon túli magyar tehetségpontokat, TDK-kat, 
valamint tehetséggondozó műhelyeket, illetve az egyes régiókban megtalálható 
agrároktatási és agrárinnovációs központok tevékenységének jelenét, valamint jövőbeli 
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lehetőségeit, céljait. A filmsorozat megvalósításához a tárca 9,8 millió forinttal járult 
hozzá. 
 

2) Határon túli ösztöndíj-támogatások 
A tárca a 2013. évben a határon túli magyar felsőoktatási hallgatók és oktatók 
ösztöndíjazása terén folytatta a 2000. évben kidolgozott 2011. évben korrigált 
ösztöndíjazási reform szerinti támogatási politikát úgy, hogy a szülőföldjükön 
tanulmányokat folytató hallgatók támogatását sikerült érdemben növelni, illetve 
bevezetésre került a határon túli fiatal oktatók ösztöndíja mellett a Márton Áron 
Szakkollégium kutatói és tehetséggondozói programja is. Emellett az anyaországi 
felsőoktatási intézményekben tanuló külhoni magyar hallgatók ösztöndíjai a 2011-
2012-es évek szintjén maradtak. 
 
A magyarországi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni 
magyar hallgatók ösztöndíja a 2013. évben az alábbiak szerint alakult: 
 
- A 2006. december 31. napja előtt magyarországi felsőoktatási tanulmányaira 

ösztöndíjszerződést kötött határon túli magyar hallgatók részére, akik még 2013. 
évben ösztöndíjasként folytatták tanulmányaikat (14 fő ún. A/3-as kategóriájú 
ösztöndíjasok), a tárca 1,5 millió forint összeget fordított. 
 

- A hazai felsőoktatási intézményekben 0,5-5 hónap időtartamú részképzésben 2013. 
évben összesen közel 436 fő olyan külhoni magyar hallgató vett részt (összesen 825 
hónap időtartamban), akik részére ingyenes kollégiumi elszállásolás került 
biztosításra a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában, amelyre a tárca a 
2013. évben 14,0 millió forint összegű támogatást biztosított. 

 
- A Balassi Intézet ösztöndíjas felsőoktatási előkészítő képzésén 110 fő határon túli 

magyar fiatal részére került pályázat meghirdetésre. A bekerülő diákok a 2013/2014-
es tanév 10 hónapjára 17.850,- Ft/hó ösztöndíjban részesültek/részesülnek. Az 
előkészítő képzésben résztvevő diákok kollégiumi elhelyezésének, ösztöndíjának, a 
képzés dologi és személyi költségeinek összegét a Balassi Intézet saját 
költségvetéséből biztosította. A képzést a tárca 22,0 millió forint összeggel 
támogatta. 

 
- A magyarországi felsőoktatási intézményekben tanuló külhoni magyar hallgatók 

részére a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma biztosít szakkollégiumi 
képzést, amelyet a tárca 20,0 millió forint összeggel támogatott. 

 
- A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma keretében a 2013. év két félévében 

127 fő részesült a szakkollégiumi tanulmányi eredménye alapján ún. szakkollégiumi 
ösztöndíjban. Az ösztöndíjak mértéke 40-150 ezer forint volt a két félévre 
vonatkozóan, így a 2013. évben összesen 7,0 millió forint összeg került biztosításra.  
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- A magyarországi államilag támogatott doktori képzésbe pályázati úton, pozitív 
megkülönböztetéssel bekerülő (a doktori felvételi eljárásban csak az önköltséges 
ponthatárt elérő és a pályázat elnyerésével az állami ösztöndíjas doktori képzésre 
jogosult), és 2013. év két félévében tanulmányokat folytató horvátországi, romániai, 
szerbiai, szlovákiai és ukrajnai határon túli magyarok száma 75 fő volt. E 
doktoranduszok tudományos kutatói tevékenységének elősegítésére a Balassi Intézet 
szervezett konferenciasorozatot, amelyet a tárca 2013. évben 2,0 millió forint 
összeggel támogatott.  
 

- A 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményben alap-, 
egységes (osztatlan) és mester- (magiszteri) képzési szinten, magyar állami 
(rész)ösztöndíjas, vagy önköltséges/államilag támogatott, vagy költségtérítéses 
formában tanulmányokat folytató, de ezzel egyidejűleg miniszteri ösztöndíjban nem 
részesülő határon túli, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett ún. 
TÁMASZ ösztöndíj keretében 50 fő hallgató kapott havi 8.500-14.000 Ft/hó 
tanulmányi támogatást összesen 5,0 millió forint összegben. 

 
- A 2013. év nyarán szülőföldi szakmai gyakorlaton részt vett 28 fő anyaországi 

felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató részére 20-40 ezer forint összegű 
támogatást nyújtott a tárca, összesen 1,0 millió forint értékben. 

 
Határon túli magyar hallgatóknak és oktatóknak nyújtott szülőföldi felsőoktatási 
támogatások a 2013. évben a következők szerint valósultak meg: 
 
- A határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek támogatására pályázati 

úton 18,0 millió forint összeg került biztosításra. Ennek keretében 12 szervezet 
részesülhetett 0,15 – 2,6 millió forint összegű támogatásban. 
 

- A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma keretében 65 fő külhoni magyar 
hallgató és 57 fő vezetőtanár (tutor) részesült havi 20-28 ezer forintnyi kutatói, vagy 
tehetséggondozó ösztöndíjban (a vezetőtanárok pedig havi 12 ezer forint ösztöndíjat 
kaptak), összesen 23,5 millió forint összegben. A kutatói és a tehetséggondozói 
szakkollégiumi program működését a tárca további 7,0 millió forinttal támogatta. 
 

- A szülőföldi alap-, mester- és doktori képzésben részt vevő hallgatók közül 189 fő 
részére történt évi 200-400 ezer forintnyi tanulmányi támogatás – az ún. Soós 
Kálmán ösztöndíj – biztosítása, összesen 57,0 millió forint összegben.  
 

- A határon túli fiatal magyar felsőoktatási oktatók ösztöndíjazására 2013. évben 
összesen 80 fő 36 évnél fiatalabb, külhoni magyar oktató részesült évi 0,5 millió 
forintos ösztöndíjban, amely 40,0 millió forintnyi kifizetést jelentett összességében.  

 
- A határon túli hallgatók támogatását szolgáló ösztöndíj pályázataink lebonyolítására, 

az ezzel és a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos – határon 
túli információs irodák bevonásával folyó – folyamatos információszolgáltatás 
biztosítására összesen 29,6 millió forint támogatásban részesültek a határon túli 
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pályázati partnerirodák és az ösztöndíjazást koordináló Balassi Intézet Márton Áron 
Szakkollégiuma. 

 
- Kiemelkedő fontosságú a határon túli magyar értelmiségi elitképzést elősegítő, 

határon túli szakkollégiumok közül a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 
valamint a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium támogatása, ösztöndíjak 
biztosítása révén, ezért a tárca a 2013. évben 7,0 millió, illetve 2,2 millió forint 
összegben biztosított támogatást a két szervezet részére. 

 
3) Határon túli magyar felsőoktatás és tudományos munka támogatása 

 
A határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és a magyarországi 
felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzéseinek támogatásával a szakterület 
célja az önálló határon túli magyar felsőoktatási intézményrendszer kialakításának 
elősegítése, illetve egyes, magyarul nem indított szakokon történő tanulmányok 
folytatásának lehetővé tétele.  
 
A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának 
marosvásárhelyi kihelyezett kántor-tanító képzéséhez 2013. évben 6,0 millió forint 
támogatással járult hozzá a tárca. 
 
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen már több évtizede folyik magyar nyelvű 
képzés, amely a 2003. évtől a Közép-európai Tanulmányok Karában intézményesült. 
Az elmúlt évek során folyamatosan bővült a magyar nyelvű képzési kínálat, amely már 
lényegesen túlmutat a pedagógusképzésen. A tárca az újonnan indított képzések 
keretében foglalkoztatott főállású, magyar nyelven oktató tanárok bérköltségének és 
azok járulékainak kifizetéséhez 20,0 millió forinttal járult hozzá. 
 
A révkomáromi székhelyű Selye János Egyetem alkalmazásában álló, magyarországi 
oktatók bérkiegészítésének és annak közvetlen munkaadót terhelő járulékaihoz 
a minisztérium 37,0 millió forinttal járult hozzá. A támogatás segítséget nyújt az 
egyetem anyagi helyzetének stabilizálásához, valamint a 2015. évi sikeres akkreditáció 
feltételeinek megteremtéséhez. 
 
A Debreceni Egyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
együttműködése eredményeként a fordító és tolmács mesterképzési szak fordítói 
szakirányán 2013 szeptemberében 10 fő határon túli hallgató kezdte meg egy félév 
időtartamú tanulmányait részképzés keretében, amelyhez a Debreceni Egyetem részére 
történő előirányzat-átcsoportosítással 6,0 millió forinttal járult hozzá a tárca. 
 
A Losonci Pedagógiai és Szociális Akadémia 15 fő óvónő és nevelő szakos 
hallgatójának, ill. 2 fő oktatójának a Szent István Egyetem által szervezett szakmai 
gyakorlaton való részvételét a tárca 2013. évben 1,9 millió forinttal támogatta. 
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A korábbi évekhez hasonlóan a 2013. évben a Bolyai Társaság segítségével a Babes-
Bolyai Tudományegyetem egyik szakmai igényéhez történt hozzájárulás annak 
érdekében, hogy az egyetemen magyarországi oktatók is előadásokat tarthassanak. A 
program hozzájárul a tudományos munkához, a magyar-magyar szakmai kapcsolatok 
kiépítéséhez és a hiánytárgyak lefedéséhez. Ezen céloknak a Bolyai Társaság által 
történő megvalósítására összesen 1,0 millió forint biztosítására került sor. 
 
A tárca 3,0 millió forintot biztosított a révkomáromi Pro SUN de Selye János n.o. 
szervezet részére egy egységes és univerzális Gócpont elnevezésű ifjúsági klub, 
kulturális központ  kialakítására, amely létrehozásával lehetőség nyílik különféle 
rendezvények, tanfolyamok, előadások, szakkörök megtartására a város és régió 
fiataljai számára. 
 
A 2013. évben a tárca 17,3 millió forint forrást biztosított a Pro Scientia Naturae 
Alapítvány Agrárinnovációs/Vidékfejlesztési Központ otthonául szolgáló ingatlan 
beszerzéséhez, amely egyrészt a Budapesti Corvinus Egyetem Zentai Kihelyezett 
Tagozatán folyó képzést szolgálja, másrészt viszont olyan oktatási, tanácsadói és 
konzultációs programoknak a helyszínéül szolgál, amelyek a térség 
mezőgazdaságának fejlesztésében nélkülözhetetlenek az európai felzárkózás útján. 
 
A tárca 2013. évben összesen 4,4 millió forinttal járult hozzá határon túli magyar 
diákok és felsőoktatási szakemberek részére szervezett Nyári Egyetemek 
megvalósításához. A Debreceni Egyetem Napja 2013 rendezvényt 0,4 millió forinttal, 
az ELTE által szervezett Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemet 2,0 millió 
forinttal, valamint a Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület által 
megvalósított Határon Túli Magyarok Interdiszciplináris Nyári Egyetemét szintén 2,0 
millió forinttal támogatta a minisztérium. 
 
A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet mint főszervező közreműködik az Erdélyi 
Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) évenkénti megrendezésében, amely 
rendezvény a határon túli magyar felsőoktatás legkiemelkedőbb tudományos 
seregszemléje. Az ETDK fő célja, hogy az erdélyi, romániai felsőoktatási hálózatban 
tanuló legkiválóbb egyetemi és főiskolai hallgatók önálló tudományos 
tevékenységének, az általuk elért tudományos eredmények bemutatásának és 
megmérettetésének értékfóruma legyen. Az ETDK egyben ösztönzi, támogatja, 
összegyűjti és elismeri a felsőoktatási diáktudományos tevékenység résztvevőit, 
segítséget kíván nyújtani a tudományos pályán való elinduláshoz és a kutatómunkában 
való továbbhaladáshoz. A tárca 3,0 millió forinttal járult hozzá az Erdélyi 
Tudományos Diákköri Konferencia megszervezéséhez. 
 
A 2012. évben megalakuló Centrum Studiorum Egyesület a nyugati nagyvárosokban 
létező diákkedvezmény-rendszerek Székelyföldön való meghonosítását tűzte ki célul. 
Az egyesület által kiadott háromnyelvű (magyar, román, angol) Sic Card – 
Székelyföldi Diákigazolványt mindazok az általános iskolások, középiskolások és 
egyetemi hallgatók igényelhetik, akik érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkeznek, és 
a történelmi Székelyföld területén működő oktatási intézményben végzik 
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tanulmányaikat. A tárca 1,5 millió forinttal járult hozzá az Egyesület működéséhez és 
a diákigazolványok gyártásához. 
 
 
20/21 alcím PHARE programok 
20/21/4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-
9904-01) 
20/21/4/2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-01) (Halmozottan hátrányos helyzetű 
fiatalok társadalmi integrációja) 
 
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 0,2 0,2     
Módosítások összesen 0,2 0,2 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 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 0,2 0,2 0,0 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2   
2013. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 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 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0  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 0,0 – 0,0 0,2 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       

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A HU-9904-01 számú, „A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok 
társadalmi beilleszkedésének támogatása” című PHARE program 1999. december 29-
én indult el. A program végrehajtásáért az OM PHARE Iroda, pénzügyi 
lebonyolításáért az NFÜ Központi Szerződéskötő Egysége volt a felelős.  

A jogcímen 0,2 millió forint maradvány került előirányzatosításra a PHARE program 
elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, amelynek teljesítése 
áthúzódik a 2014. évre.   
 
20/21/5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása 
20/21/5/1 PHARE támogatás (HU 0008-02) 
 
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       

- 2013.évi többletbevétel 0,1 0,1     
Módosítások összesen 0,1 0,1 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 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 0,1 0,1 0,0 
- 2013.évi többletbevétel 0,1 0,1   
2013. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 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 0,1 0,0  0% 

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% 

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 jogcímen 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került 
előirányzatosításra a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési 
kötelezettségre, amelynek teljesítése áthúzódik a 2014. évre.   
 
20/21/6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. 
20/21/6/1 PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi 
integrációja II) 
 
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 9,0 9,0     
Módosítások összesen 9,0 9,0 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 9,0 9,0 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 9,0 9,0 0,0 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 9,0 9,0   
2013. évi módosított előirányzat 9,0 9,0 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 9,0 0,0  0% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 6,0 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 9,0 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 jogcímen 9,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került 
előirányzatosításra a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési 
kötelezettségre, amelynek teljesítése áthúzódik a 2014. évre.   
 
20/21/6/2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok 
társadalmi integrációja II) 
 
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 133,9 133,9     
Módosítások összesen 133,9 133,9 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 133,9 133,9 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 133,9 133,9 0,0 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 133,9 133,9   
2013. évi módosított előirányzat 133,9 133,9 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 0,0 133,9 0,0  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 0,0 – 0,0 133,9 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 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. (ROMA II.) 
programban a támogatás egy részét előfinanszírozás keretében kapták meg a 
kedvezményezettek. Az elszámolás során több esetben visszafizetési kötelezettség 
keletkezett, amelynek még nem mindegyik támogatott tett eleget, így a programot 
lezárni nem lehet.  
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20/25 alcím Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások 
20/25/13 Oktatási intézmények felújítása, beruházása (jogutód: Nevelési-oktatási 
intézmények felújítása, beruházása) 
 
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       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 4 000,0   4 000,0   
- 2013.évi többletbevétel 500,0 500,0     
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 30,0   30,0   
Módosítások összesen 4 530,0 500,0 4 030,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 4 530,0 500,0 4 030,0 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 4 530,0 500,0 4 030,0 
- 2013.évi többletbevétel 500,0 500,0   
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 4 000,0   4 000,0 
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 30,0   30,0 
2013. évi módosított előirányzat 4 530,0 500,0 4 030,0 

 
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 4 530,0 489,4  11% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0  100% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 4 030,0 4 030,0  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 489,4   489,4 

Összes kifizetés 489,4 0,0 489,4 

 
A jogcímen tárgyévi előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzaton az 
1030/2013. (I. 28.) Korm. határozat alapján 500,0 millió forint bevétel került 
előirányzatosításra, mely a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány részére került 
folyósításra a felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskola beruházási 
feladatainak támogatása céljából. A 2045/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján 
további 4.000,0 millió forinttal növekedett az előirányzat, amely az óvodai férőhelyek 
és az iskolai tantermek bővítését szolgálja. 30,0 millió forint a miniszteri keret terhére 
került átcsoportosításra. A 4.530,0 millió forint keret az alábbi feladatok 
megvalósítását szolgálta.   
 
Szerencs Város Önkormányzata 30,0 millió forint támogatásban részesült a Szerencs 
városa alapfokú intézményei – óvoda és zeneiskola – működéséhez szükséges 
eszközök beszerzéséhez, valamint a zeneiskola akusztikai szigetelésének 
elvégzéséhez. A kedvezményezett a „Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda, óvodai intézményegysége három épületének 
korszerűsítése, bővítése, valamint a hangszeres zeneoktatás feltételeinek javítása 
Szerencsen” című projekt keretében felújított Szerencs, Rákóczi u. 128. sz. alatti 
2018/14 hrsz.-u „Gyárkerti óvoda”, a Széchenyi út 47.sz. alatti 986 hrsz.-u. „Napsugár 
óvoda”és a Rákóczi Zsigmond tér 1. sz. alatti 16/17 hrsz.-u ingatlanon kialakított 
Zeneiskola működtetéséhez szükséges kiegészítő munkák elvégzését és eszközök 
beszerzését végzi el. 
A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 
 
A 2045/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján biztosításra került 4.000,0 millió 
forint az alábbi két feladat megvalósítását szolgálja: 
- A 3 éves korú gyermekek óvodai ellátásával összefüggésben az óvodai 
férőhelybővítésre 1.000,0 millió forint kerül biztosításra. ; 
- Az iskolabővítések megvalósítására, tanterembővítésre 3.000,0 millió forintot 
biztosít a tárca. 
A támogatás szakmai és pénzügyi megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 
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20/25/16 Klebelsberg kastély felújítása 
 
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       

- 2013.évi többletbevétel 80,0 80,0     
Módosítások összesen 80,0 80,0 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 80,0 80,0 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 80,0 80,0 0,0 
- 2013.évi többletbevétel 80,0 80,0   
2013. évi módosított előirányzat 80,0 80,0 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 80,0 0,0  0% 

ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0  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 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradványok egy 
részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat alapján a Klebelsberg kastély felújítása céljára 
80,0 millió összegű forrás került biztosításra. 

3237



 
 

Az ingatlan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. sz. melléklet III. 
pontja értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti 
vagyonkörbe tartozó műemléknek minősül, amely a Magyar Állam tulajdonában és az 
MNV Zrt. vagyonkezelésében van, így a tárca a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t 
bízta meg a tervezési, veszélytelenítési és szakértői feladatok végrehajtásával. 
 
20/26 alcím Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása 
20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 
20/26/1/14 Autizmus Alapítvány 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 35,0   35,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 35,0 0,0 35,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 35,0 0,0 35,0 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 35,0 0,0 35,0 

 
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 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 100% 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 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 100% 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       

− alapítvány 35,0 35,0   

Összes kifizetés 35,0 35,0 0,0 

 
Az előirányzaton 35,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került 
meghatározásra. 
A jogcímen rendelkezésre álló forrás terhére az Autizmus Alapítvány részesült 
támogatásban. Az Alapítvány általános iskolát, ambulanciát, kutatólabort, terápiás 
centrumot, nappali intézményt és felnőtt klubot tart fenn, illetve könyvkiadással is 
foglalkozik. Az elmúlt évben is gyakorlóhelyet biztosított az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Karának, illetve a Semmelweis Egyetemnek. A támogatott 
időszakban kerettantervi adaptációkat hajtott végre, részt vett az Autism Europe 
kongresszuson, amelyen workshop-ot is tartott. Egyéni fejlesztést és tanácsadást 
végez, konzultációs és hospitálási lehetőséget biztosít szülők és szakemberek számára 
egyaránt. Kiterjedt hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, az 
Autism Europe-on túl számos hazai konferencián is előadóként jelent meg. A 
kedvezményezett a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolási 
kötelezettségének elget tett.  
 
20/26/1/19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 200,0   200,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 26,0 26,0     
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -2,3   -2,3   
Módosítások összesen 23,7 26,0 -2,3 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 223,7 26,0 197,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 23,7 26,0 -2,3 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 26,0 26,0   
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -2,3   -2,3 
2013. évi módosított előirányzat 223,7 26,0 197,7 
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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 248,5 200,0 200,0 223,7 182,5 73% 82% 

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 198,0 200,0 200,0 197,7 197,7 100% 100% 
Előirányzat-maradvány 76,5 – 0,0 26,0 26,0 34% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
 
 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (megjelölve) 182,5 36,0 146,5 

 külföldi szervezet 182,5 36,0 146,5 

Összes kifizetés 182,5 36,0 146,5 

 
A jogcímen 200,0 millió forint tárgyévi előirányzat került tervezésre, amely fejezeten 
belüli átcsoportosítás és a 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
előirányzatosítása erdeményeként 223,7 millió forintra módosult.   
 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Kormány által kiemelt, nemzeti 
jelentőségű intézmény, amely az első önálló, székhely szerinti akkreditációval 
rendelkező magyar nyelvű felsőoktatási intézmény volt a határon túli régiókban. A 
Főiskola 10 szakán mintegy 1000 hallgató tanul. Fennállása óta a kárpátaljai 
magyarság meghatározó tudományos/kulturális központjává vált. Meghatározó 
tudományos szakgárdával rendelkezik, akik eddig 1.485 tudományos publikációval 
rendelkeznek. Rendszeresen szerveznek tudományos konferenciákat, kulturális, 
ismeretterjesztő rendezvényeket, valamint könyveket, tudományos folyóiratokat adnak 
ki. A 2013. évben a tárca összesen 120,0 millió forint támogatást biztosított a Főiskola 
működéséhez.  

A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány részére nyújtott 15,0 
millió forint összegű működési célú támogatás a Szent István Egyetem által a 
2012/2013-as tanévtől székhelyen kívüli képzési formában indított mesterszakok és 
doktori képzés helyi szintű szervezéséhez, lebonyolításához, hallgatói szolgáltatások 
fejlesztéséhez nyújtott segítséget. 

3240



 
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karának zentai székhelyen kívüli 
képzése évek óta az egyik legsikeresebben működő kihelyezett képzés a Kárpát-
medencében. A 15 éve működő Kertészmérnök BSc. képzés mellett 2012 tavaszán 
akkreditálták a környezetgazdálkodói agrármérnök szakot, így létjogosultságot nyertek 
az elmúlt években történt előkészületek. A tárca 30,0 millió forint támogatást nyújtott 
a kihelyezett képzés működési költségeinek biztosítására. 

A Bocskai István Alapítvány 1993 óta szervezi a Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozatként a nyárádszeredai 
székhelyen való képzését. A képzés kiemelkedő fontosságú az erdélyi magyarság 
szülőföldön maradása szempontjából. A tárca 5,0 millió forinttal járult hozzá a 
kihelyezett képzés működési költségeihez. 

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola a magyarul tanuló hallgatók számát tekintve 
Szerbia legnagyobb intézménye, és ugyanakkor egyedüli a műszaki-mérnöki 
oktatásban. A tárca a Szakfőiskola felújítási költségeihez, valamint a Szakfőiskola által 
szervezett nyelvtanfolyamok költségeihez 9,0 millió forinttal járult hozzá. 

A Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata részére a tárca 3,0 millió forintot 
biztosított egy, a magyarországihoz hasonló Diplomás Pályakövető Rendszer 
kiépítéséhez, valamint a Selye János Egyetemet népszerűsítő tevékenységéhez. 
 
A Magyar Nemzeti Tanács célul tűzte ki, hogy alaposan kivizsgálja annak lehetőségét, 
hogy az adott környezetben és feltételek között van-e módja annak, hogy önálló 
menedzsmenttel rendelkező felsőoktatási intézményt alapítson a vajdasági magyarság, 
Magyarországgal és annak intézményeivel szoros együttműködésben. A tárca 3,0 
millió forinttal járult hozzá a tanulmány elkészítéséhez. 
 
2013. évben a tárca 12,7 millió forint forrást biztosított a Pro Scientia Naturae 
Alapítvány Agrárinnovációs/Vidékfejlesztési Központ otthonául szolgáló ingatlan 
beszerzéséhez, amely egyrészt a Budapesti Corvinus Egyetem Zentai Kihelyezett 
Tagozatán folyó képzést szolgálja, másrészt viszont olyan oktatási, tanácsadói és 
konzultációs programoknak a helyszínéül szolgál, amelyek a térség 
mezőgazdaságának fejlesztésében nélkülözhetetlenek az európai felzárkózás útján. 
 
Az előirányzaton 26,0 millió forint maradvány mutatkozott, amelynek indoka, hogy a 
tárca a határon túli szervezetekkel történő szerződéskötés sajátosságait figyelembe 
véve tanévre történő finanszírozást végez, így a 2. félévre nyújtott támogatásoknak a 
kedvezményezettek részére történő biztosítása áthúzódik a 2014. évre. 
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20/28/1 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 
(Köznevelési szakmai ágazat) 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 571,5   571,5   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -134,0   -134,0   
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 12,0   12,0   
Módosítások összesen -122,0 0,0 -122,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 449,5 0,0 449,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 571,5 0,0 571,5 
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -122,0 0,0 -122,0 
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -134,0   -134,0 
- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 12,0   12,0 
2013. évi módosított előirányzat 449,5 0,0 449,5 

 
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 594,7 571,5 571,5 449,5 437,4 74% 97% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Támogatás 591,5 571,5 571,5 449,5 449,5 76% 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       

− nonprofit társaság 437,4 437,4   

Összes kifizetés 437,4 437,4 0,0 
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A jogcímcsoport eredeti előirányzata 571,5 millió forintban került meghatározásra. A 
támogatási előirányzat év közben módosult. A 2013. évi módosított előirányzat 449,5 
millió forintban került meghatározásra.  
 
Az előirányzat elsősorban az állami tulajdonú gazdasági társaságok működésének és 
szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a minisztérium között 
létrejött támogatási szerződések alapján. 
 

Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott, 
tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. által jóváhagyott üzleti tervek, illetve az üzleti 
tervvel összhangban elkészített 2013. évre vonatkozó költségtervek alapján, egyedi 
döntés keretében történt. 

 
A 2013. évi előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra: 

Educatio Nkft. 
 
A részfeladatra tervezett 537,4 millió forint előirányzat az 1259/2013.(V. 13) Korm. 
határozat alapján 437,4 millió forintra módosult.   A részfeladaton rendelkezésre álló 
forrás az Educatio Nkft. részére került biztosításra a 2013. évi általános működési 
költségei finanszírozására. Az Educatio Nkft. olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján a tárcának kell gondoskodnia.   

 
Egyéb gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 

 
A részfeladaton 0,1 millió forint került megtervezésre, amely fejezeten belüli 
átcsoportosítás alapján 12,1 millió forintra módosult.  
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére az Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium Nonprofit Kft. részére 12,0 millió forint támogatás megítélését követően a 
folyósítás áthúzodott 2014-rea 2013. évi működési költségeinek finanszírozása 
érdekében. 
A részfeladaton 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
mutatkozik. 
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20/30 alcím Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
20/30/22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
20/30/22/2 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek, testületek, 
egyesületek, bizottságok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 13,6   13,6   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -13,6   -13,6   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 19,7 19,7     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 0,8   0,8   

Módosítások összesen 6,9 19,7 -12,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 20,5 19,7 0,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 13,6 0,0 13,6 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 6,9 19,7 -12,8 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 19,7 19,7   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -13,6   -13,6 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 0,8   0,8 

2013. évi módosított előirányzat 20,5 19,7 0,8 

 
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 66,4 13,6 13,6 20,5 20,5 31% 100% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Támogatás 75,5 13,6 13,6 0,8 0,8 1% 100% 

Előirányzat-maradvány 1,9 – 0,0 19,7 19,7 1037% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

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

− alapítvány 0,4 0,4   

− egyéb (megjelölve) 11,3 10,5 0,8 

 társadalmi szervezet 11,3 10,5 0,8 

Összes kifizetés 20,5 10,9 9,6 

 
Az előirányzaton 13,6 millió forint eredeti támogatási előirányzat került jóváhagyásra, 
amely az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján, valamint a fejezeten belüli 
átcsoportosítással és a 2012. évi maradvány előirányzatosításával 20,5 millió forintra 
módosult. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi feladatok 
megvalósítását szolgálta. 
 
A Közoktatási Intézményvezetők Munkáltatói Szövetsége 0,8 millió forint 
támogatásban részesült a nemzetközi szervezetben (The European Federation of 
Education Employers magyarországi tagja) betöltött tagságából adódó feladatok, 
kötelezettségek teljesítése érdekében. A támogatás szakmai és pénzügyi 
megvalósítására 2013. évben sor került, a kedvezményezett a támogatás 
felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettségének eleget tett.   
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása és elszámoltatása 
megtörtént.  
 
20/34 alcím PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
20/34/1/3 Információs technológia az általános iskolában, PHARE forrás 
 
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 0,2 0,2     
Módosítások összesen 0,2 0,2 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 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 0,2 0,2 0,0 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2   
2013. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 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 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0  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 0,0 – 0,0 0,2 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 

 
Az előirányzaton 0,2 millió forint előző évi maradvány előirányzatosítására került sor 
a PHARE program elszámolásával kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre, 
amelynek teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 
 
20/34/1/4 Információs technológia az általános iskolában, hazai társfinanszírozás 
 
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 95,2 95,2     
Módosítások összesen 95,2 95,2 0,0 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 95,2 95,2 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 95,2 95,2 0,0 
- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 95,2 95,2   
2013. évi módosított előirányzat 95,2 95,2 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 0,0 0,0 0,0 95,2 0,0  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 0,0 – 0,0 95,2 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 

 
Ezen előirányzati soron nem történt 2013. évben pénzforgalmi teljesítés, tekintettel 
arra, hogy az NFÜ-től nem érkezett újabb kötelezettség előírása, valamint a függő 
tételek rendezése sem történt meg. Visszafizetési kötelezettségekre vonatkozó 
felszólításokat sem küldött ki az NFÜ. 
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KULTURÁLIS SZAKMAI ÁGAZAT 
 
 
Közgyűjteményi feladatok 
 
Az Alaptörvény kimondja, hogy a kulturális értékek a nemzet közös örökségét 
képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való 
megőrzése az állam és mindenki kötelessége, továbbá azt, hogy minden magyar 
állampolgárnak joga van a művelődéshez. Ehhez illeszkedően a közgyűjtemények 
(könyvtárak, levéltárak, muzeális intézmény, kép- illetve hangarchívumok) küldetése, 
alapvető feladata az állományukban lévő kulturális értékek megőrzése, tudományos 
feldolgozása, megismertetése és mindenki számára hozzáférhetővé tétele, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény alapján.  
 
A közgyűjtemények küldetésének megvalósításához rendelt célok: 
 

- múzeumok esetében az egész életen át tartó tanulás, az oktatás és nevelés, 
valamint a minőségi szórakoztatás érdekében a kulturális örökség védelme, a 
kulturális örökség meghatározott elemeit képező kulturális javak folyamatos 
gyűjtése, megőrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása.  

- könyvtárak esetében a tudományos kutatás, az oktatás, az egész életen át tartó 
tanulás, és a szabadidő hasznos eltöltése és a kultúraközvetítés érdekében a 
nemzeti kiadványtermés és a határokon túl keletkező magyar vonatkozású 
dokumentumok (hungarika) összegyűjtése, feldolgozása megőrzése és 
szolgáltatása; az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) és a 
kistelepüléseken a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működtetése.  

- levéltárak esetében a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául 
szolgáló, illetőleg a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári 
jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, a nemzeti kulturális örökség részét 
képező levéltári anyag védelme, folyamatos gyarapítása, feldolgozása és 
használatának biztosítása; 

- kép- illetve hangarchívumok esetében a jelenleg szétszórt és részben zárt 
archívumok anyagának elérhetővé tétele valamennyi érdeklődő számára. 

 
A 2013. év tervezési prioritása a közgyűjtemények működőképességének megőrzése 
volt az aktuális gazdasági környezetben, valamint a szervezeti és szerkezeti 
átalakítások megvalósítása a takarékos gazdálkodás jegyében. 
 
Az év során az alábbi szervezeti változtatások végrehajtására került sor:  

• a kormány döntésének megfelelően az egykori megyei múzeumokhoz tartozó 
13 muzeális intézmény, valamint a Balassa Bálint Múzeum országos 
múzeumok szervezetébe integrálódott; 

• a Magyar Nemzeti Levéltár szervezeti keretein belül működik tovább a Cseh 
Tamás Archívum; 
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• a megyeszékhely önkormányzati fenntartásába került megyei könyvtárak 
működésének, a megyei könyvtárak állami és települési nyilvános könyvtári 
feladatai ellátásának hatékony megszervezése; 

• végrehajtásra került a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről 
szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat. 

 
Közművelődési feladatok 
 

A közművelődés területén 2013. évben elsősorban a 2012. évben megkezdett 
szakpolitikai irányváltás határozta meg a kiemelt célokat. Ennek keretén belül 
kidolgozásra és a Szegedi Tudományegyetem által a Magyar Akkreditációs 
Bizottsághoz benyújtásra került a többek között a kulturális, közösségi alapú 
társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző és e célt szolgáló integrált, több 
funkciós kulturális intézmények működtetését, feladatellátását megszervezni, 
irányítani képes szakemberek képzése, a kulturális tanulmányok BA szak.  
A közösségben való gondolkodás és cselekvés képességének „visszatanítása” az egyik 
legnagyobb feladatunk. Ezt szolgálva az ágazat szak- és támogatáspolitikája is a 
„köznek” szóló, befogadásra épülő eseményekről, a közös részvételre épülő 
művelődési folyamatokra, a közösségi művelődésre helyezte át a hangsúlyt. Ennek 
jegyében – a Közkincs Hitelprogramból az önkormányzatok konszolidációjából 
adódóan felszabaduló forrás terhére – számos példaértékű közösségi művelődést 
elősegítő program került támogatásra. 
2013. évben folytatódott a megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató 
intézményrendszer strukturális átalakítása, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet 
feladatrendszerének megújítása.  
Kiemelt feladat volt továbbá az európai uniós források tervezésében való aktív 
részvétel.  
 
Művészeti feladatok 
 
A tárca általános ágazati feladatellátása során az előadó-, alkotó és filmművészet 
sokszínűségének és értékeinek gyarapítását segítette elő, a támogatási struktúra 
működtetésével. 
2013. évben az előadó-művészeti területen először érvényesültek az előadó-művészeti 
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 
XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 2011. évben elfogadott, módosult 
finanszírozási elvei. A megváltozott támogatási struktúrában a nem minősített 
szervezetek pályázati úton nyerték el működési támogatásukat, melyet a tárca a 
Nemzeti Kulturális Alap bevonásával bonyolított, a törvényben rögzített határidőkhöz 
igazodva.  
Kiemelt feladatként a terület előkészítette és koordinálta a Budapesti Tavaszi Fesztivál 
(BTF) és a Budapesti Őszi Fesztivál (Café Budapest) új szervezeti keretek közötti, a 
jelenleginél jelentősebb kormányzati szerepvállalás mellett történő megrendezését. 
Korm. határozatban rögzítettek szerint, a miniszter által létrehozott Fesztivál Tanács 
titkársági feladatait az ágazat látja el. Kiemelt feladat volt továbbá a Budapesti 
Operettszínház állam általi átvételének előkészítése. 
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Kulturális szakdiplomáciai feladatok, európai uniós tevékenység 
 
Az ágazat célja volt Magyarország külpolitikai prioritásaival összhangban és a 
rendelkezésre álló források hatékony és eredményorientált felhasználásával a két-, 
illetve többoldalú kulturális diplomáciai kapcsolatok erősítésével, valamint a kulturális 
sokszínűség tiszteletben tartásával aktív kezdeményező együttműködés kialakítása, a 
magyar álláspont érvényesítése a magyar kulturális értékek közvetítésével és mások 
kultúrájának befogadásával.  
A Kormányprogramban megfogalmazott alapelvvel összhangban, miszerint 
Magyarország „Kormánya külpolitikájának alapvető célja, hogy a magyar érdekek 
nemzetközi fórumokon és a kétoldalú kapcsolatokban történő következetes 
képviseletével elősegítse az ország nemzetközi súlyának növekedését”, az ágazat 
nemzetközi programok vonatkozásában szorosan együttműködött a 
Külügyminisztériummal és az érintett társtárcákkal, intézményekkel. Fontos és a 
jövőben is hangsúlyos együttműködési irány pl. a V4-es országokkal való kapcsolati 
rendszer továbbfejlesztése és a magyar-kínai kapcsolatok előmozdítása. 
Európai uniós tagságból eredő kötelezettségnek eleget téve biztosított volt 
Magyarország aktív részvétele az Európai Unió döntéshozatali szerveinek, előkészítő 
munkacsoportjainak, komitológiai bizottságainak és szakértői csoportjainak 
munkájában a kultúra területén, valamint a nemzetközi szakmai konferenciákon és 
találkozókon. Támogatásban részesült az EU kulturális együttműködést előmozdító 
Kultúra programjának (2007-2013) hazai végrehajtását ellátó KultúrPont Iroda 
tevékenysége. 
 
Örökségvédelmi feladatok 
 
A 2013. év legnagyobb változása a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 
módosítása volt, melynek 4/A. §-a megteremtette a kultúráért felelős miniszter új 
hatásköreként a világörökségi területen levő, állami tulajdonban álló vagyonelemek 
használatának és hasznosításának felülvizsgálatára irányuló hatósági jogkört.  
 
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény végrehajtása keretében megtörtént 
a nyolc világörökségi helyszín világörökségi gondnokságainak kijelölése, 
megkezdődött a kezelési tervek kidolgozása és a várományos helyszínek 
felülvizsgálata. A tárca sikeresen lefolytatta a világörökségi helyszínek állami 
tulajdonú ingatlanai használatának felülvizsgálatát.  
 
A kultúráért felelős miniszter a határon túli épített örökségért való felelőssége körében 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal és a tárca egyházi szakterületével, 
valamint a Teleki László Alapítvánnyal együttműködve támogatást nyújtott a határon 
túli műemlékek megóvásához, kutatásához, bemutatásához. 
 
A Magyarország által 2012. évben ratifikált, az Európa Tanácsnak a kulturális örökség 
társadalmi értékéről szóló keretegyezménye (Faro, 2005) (a továbbiakban: 
Keretegyezmény) 2013. március 1-jén lépett hatályba. A Keretegyezmény a 
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társadalom és az emberi jogok felől közelít a kulturális örökséghez, melyet a 
fenntartható fejlődéshez szükséges erőforrásként fog fel, hangsúlyozva ugyanakkor a 
kulturális örökség immanens értékeit és integritásának tiszteletben tartását. A 
Keretegyezmény így elősegíti az örökségvédelem integrált megközelítését, más 
ágazati politikákba való beépülését és a hatékonyabb megvalósulás nyomán az 
örökségvédelem társadalmi-gazdasági hasznának kézzel fogható megjelenését. A 
Keretegyezmény lehetőséget adhat a határon túli magyar vonatkozású kulturális 
örökség megőrzése érdekében való elmélyültebb párbeszédre és eredményesebb 
együttműködésre, így erősíti a határon túli örökség megóvását célzó támogatások 
megalapozottságát.  
 
Az ágazat 2013. évben előkészítette a víz alatti örökség védelméről szóló UNESCO 
egyezményhez (a továbbiakban: Egyezmény) való csatlakozást, melynek célja, hogy 
az I. világháború centenáriumi emlékévének kulturális programja részben az 
Egyezményen alapulva kapcsolódhasson az UNESCO központi rendezvényeihez. A 
kulturális ágazat is közreműködött az I. Világháború centenáriuma kapcsán az 
Emlékbizottság által kiírt pályázatok előkészítésében.  
 
Megtörtént a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 
továbbiakban: Kötv.) módosítása, mely a kulturális javak védelmére vonatkozó 
szabályok mellett két új nemzeti emlékhelyet nevesít (Pannonhalma – Bencés 
Főapátság, Fiumei úti Nemzeti Sírkert). 
 
Módosult a nemzeti emlékhelyekre vonatkozó szabályozás. Három nemzeti emlékhely 
használati terve került közzétételre 2013. évben (Mohács, Székesfehérvár, Magyar 
Nemzeti Múzeum). Tíz új helyszínnel bővült a történelmi emlékhelyek köre (a pécsi 
székesegyház a püspöki palotával és a középkori egyetemmel, a tihanyi bencés 
apátság, a sólyi református templom, a szécsényi ferences kolostor, a budapesti 
Wesselényi utcai Hősök Temploma és az ehhez tartozó sírkert, a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Ludovika, az Eötvös József Collegium, a szatmárcsekei Kölcsey-kúria 
helye és a mezőtúri református Kollégium és Könyvtár). 
 
Az Árpádok nemzetségének hagyatéka nemzeti örökségünk kiemelkedően fontos 
emléke. A nemzeti emlékhelyek körében az Árpád-ház Programról és kapcsolódó 
fejlesztési projektjeiről (2013–2038) szóló 1832/2013. (XI. 15.) Korm. határozat 6. 
pontja írja elő az emberi erőforrások miniszterének a székesfehérvári nemzeti 
emlékhely fejlesztésének támogatását.  
 
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 52. § y) pontja értelmében az 
emberi erőforrások minisztere látja el az Európai Örökség címmel kapcsolatos 
feladatokat. Ennek megfelelően elkészült az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó 
helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról 
szóló 52/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet. 2013. augusztus 28-án a tárca honlapján 
megjelent az Európai Örökség címre történő felterjesztés elnyerésére irányuló 
pályázati felhívás. A cím odaítéléséről az Európai Bizottság dönt. 
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Beszámoló az EU-s források terhére történt kulturális fejlesztésekről 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében  2012. év végéig a kulturális ágazat minden pályázata 
megjelent, de egyes pályázatok esetében 2013. évi benyújtási határidő került 
megjelölésre, illetve a támogatási szerződések megkötésére is ekkor került sor (pl. 
TÁMOP-3.2.3.B, TÁMOP-3.2.13, TIOP-1.2.1.A).  
A pályázatok kiemelt célja volt, hogy erősítsék a kulturális intézményrendszer 
támogató szerepét a nevelésben és oktatásban, továbbá a társadalmi felzárkózás 
érdekében (szociokulturális és területi hátrányok leküzdése, kultúrához való egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosítása, olvasáskultúra fejlesztése stb.), illeszkedve a Nemzeti 
Reform Programhoz, amelyben a 2013. évben a kultúra két önálló intézkedéssel 
szerepelt (37. és 45. intézkedések).  
 
Az Új Széchenyi Terv támogatásával megvalósuló kulturális pályázatok egyedülálló 
lehetőséget biztosítanak a könyvtáraknak, a muzeális intézményeknek, a levéltáraknak 
és közművelődési intézményeknek (bizonyos esetekben kulturális civil 
szervezeteknek) ahhoz, hogy korszerű informatikai infrastruktúrát és modern, 
minőségi szolgáltatásokat alakítsanak ki, valamint új, tanórán kívüli foglalkoztatási 
formákkal támogassák az oktatást. A kulturális szektor intézményei, szervezetei 
sikeres és változatos projektjeinek köszönhetően folyamatosan javul a lakosság 
kulturális „komfortérzete”, gyarapodik tudása és műveltsége. Ez főleg a leszakadó 
térségekben jelentős társadalmi felzárkóztató hatással is bír, mérsékelve a 
szegénységből eredő, a család és az iskola által nem leküzdhető hiányokat és 
hátrányokat. Az érintett intézményrendszer kiemelkedő nyitottságát, érdeklődését, s ez 
által abszorpciós kapacitását tükrözi a kiírt pályázatok rendszeres többszörös 
túlpályázása. A fejlesztések zökkenőmentes, gyors előrehaladását jelzi, hogy a teljes 
rendelkezésre álló forrás meghirdetésre került, a megvalósulás sikeres voltát pedig a 
záró projektek magas, általánosan 90% és 100% közötti forrásfelhasználása mutatja, 
támogatási szerződéstől való visszalépés, illetve annak felbontása nem jellemző. 
 
2013 márciusára a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Koordinációs Irányító Hatóság 
Értékelési Divízió megrendelésére elkészült „a kulturális intézményrendszer oktatást 
támogató szolgáltatási és infrastrukturális fejlesztéseinek értékelése” című jelentés, 
mely a kulturális ágazat eredményeit elemezte az EU-s fejlesztések vonatkozásában. 
Az értékelési jelentést az Európai Bizottság előtt is ismertették. Eszerint a főbb 
eredmények:  

• közel 2500 együttműködésre irányuló kapcsolat jött létre a kulturális 
intézmények és az oktatási-nevelési intézmények között, 

• több mint 650 ezer fő vett részt a támogatások eredményeként létrejött 
informális és nem formális tanulási alkalmakon, 

• a támogatási összeg 25,6%-a került a 94 hátrányos helyzetű kistérségbe, ezen 
belül a források 9,5%-a került az ország leghátrányosabb helyzetű 47 
kistérségébe, 

• a hazai kulturális intézményrendszer számára elérhetővé váltak az uniós 
fejlesztési források, amelyek a kultúra bázisán az élethosszig tartó tanulást és a 
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minőségi oktatást szolgáló fejlesztések számára teremtettek új minőségi 
közszolgáltatásokat és finanszírozási lehetőséget, 

• az egész életen át tartó tanulással, valamint a minőségi oktatással kapcsolatos 
fejlesztési célok megvalósításába a kulturális intézményrendszer hatékonyan 
tudott bekapcsolódni, 

• az élethosszig tartó tanulást és a minőségi oktatást szolgáló tevékenységek 
megjelentek a kisebb kulturális intézmények kínálatában is, így a korábbinál 
szélesebb lakossági kör számára váltak elérhetővé ezek a szolgáltatások 
(kulturális intézmények élethosszig tartó tanulást segítő szolgáltatáskínálata 
megerősödött), 

• a fejlesztési támogatások szelektivitása a kulturális intézményeket intenzív 
alkalmazkodásra késztette (irányváltás a klasszikus kulturális intézményi 
funkcióktól az informális és nem formális tudás-átadás, az élethosszig tartó 
tanulás, a szociokulturális hátrányok leküzdése felé), szoros partnerségben a 
közoktatási intézményekkel,  

• a megvalósított fejlesztések iránya, a támogatott fejlesztések szakmai tartalma 
egybeesett az elvárásokkal, 

• ennek megfelelően a kulturális intézmények szolgáltatásai (beleértve az 
infrastrukturális fejlesztéseket) kibővültek, átalakultak a társadalmi és a területi 
hátrányok leküzdése érdekében, 

• a meglévő szolgáltatások magasabb színvonalúvá váltak, 
• a kulturális intézmények alkalmassá váltak az uniós pályázati források 

felhasználására, 
• a kulturális intézmények számára a hátrányos helyzetű csoportok és területek 

felértékelődtek, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára a kulturális 
intézmények a felzárkózás egyik bázisát jelentették,  

• a kulturális intézményrendszer fogyasztói–látogatói köre átalakult, 
• a kulturális intézmények szolgáltatásainak elkezdődött a modernizációja a 

fejlesztések eredményeként,  
• a konstrukciók megítélése a kulturális szakemberek részéről pozitív volt, 
• könyvtár- és múzeumpedagógia megerősödése, 
• a kulturális intézmények társadalmi beágyazottsága javult (a nem támogatott és 

a támogatott intézmények között a mutatókban három-négyszeres eltérés van), 
• az intézmények közötti együttműködés javult, különösen a köznevelési 

intézményekkel való együttműködés.  
 
Kiemelkedő volt a kulturális ágazat teljesítménye a forrásabszorpció tekintetében: az 
EU-s források felhasználását nézve a 2013 decemberére kitűzött célértékeket a 
kulturális ágazat már 2013 augusztusára teljesítette, a közép-magyarországi régió 
tekintetében ugyanekkorra már a 2014. márciusi célértékeket is teljesítették.  
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A kultúráért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére az év során 
hatályba lépő új törvények, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök 
 
Az ágazat szakmai tevékenységére vonatkozó legjelentősebb, az intézményi és 
szervezeti rendszer elemeinek átalakítása, megújítása érdekében megalkotott, továbbá 
a kulturális ágazati intézmény-rendszer fenntartását, átláthatóságát szolgáló 
jogszabályok az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLX. törvény 
A módosítás megerősítette a kultúráért felelős miniszter állami tulajdonú kulturális 
javakra vonatkozó hatáskörét (bemutatási vagy őrzési hely kijelölése, vagyonkezelő 
kijelölése, kölcsönzési díj alóli mentesítés). A szakképesítés alóli felmentés lehetősége 
került törlésre, továbbá az intézményvezetőkkel szemben támasztott államháztartási és 
vezetési ismeretek követelménye – az év végéig – kormányrendelet helyett törvényi 
szabályozást kapott. 
 
Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény 
A módosítás megteremtette a koherenciát az új Polgári Törvénykönyv és az ágazati 
törvények között. 
 
Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvény 
A módosítás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény, az előadó 
– művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 
2008. évi XCIX. törvény, valamint a jogellenesen kivitt kulturális javak 
visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosításával a jogalkalmazás 
során felmerülő problémák orvoslását, a koherens és egyértelmű szabályozást, a 
jogszabály-módosításokkal összefüggésben szükségessé váló módosítások átvezetését, 
uniós jogalkotásból eredő új feladatok végrehajtását, valamint új javaslatok beépítését 
szolgálta. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény  
A 2012. évi módosítás Legtöbb rendelkezése 2013. január 1-jén lépett hatályba. A 
közművelődési szakmai tanácsadás, szolgáltatás a megyei önkormányzatok helyett a 
kultúráért felelős miniszter kötelezettsége lett, továbbá felhatalmazást kapott a 
kultúráért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a közművelődési 
intézmények működésének szakmai, személyi és infrastrukturális körülményeit. 
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A 2013. évi LXXXIV. törvény módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvényt (Mktv.) 
A 2013. évi módosítás egyrészről rögzítette, hogy az „art” besorolású mozik, valamint 
az „art” besorolású filmalkotások terjesztésének támogatásáról évente a kultúráért 
felelős miniszter dönt az Mktv.-ben a közvetlen támogatások elosztására vonatkozó 
szabályok szerint. Másrészről a 2013. január 1-jétől hatályos filmforgatási célú 
közterület-használat és a hozzá kapcsolódó hatósági eljárások -  összetettsége folytán - 
a rövid idő alatt is jelentkező problémák miatt módosításra kerültek. A módosítás 
fontos célja az eljárásrend lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítése, ügyfélbaráttá 
tétele. Szintén egy 2012. évi Mktv. módosításnak köszönhető a Magyar Nemzeti 
Filmalap letéti számlája. A társasági támogatók így a letéti számlára befizetett 
támogatások után is jogosultak lettek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény szerinti adókedvezményre. Az Mktv. 2013. évi módosítása 
szerint a letéti számla 2013. évi keretösszege 9.700,0 millió forintban, a 2014. évi 
keretösszeg pedig 7.000,0 millió forintban került megállapításra. Továbbá módosításra 
került a filmterjesztés definíciója, összhangba hozva a szerzői jogi törvényben 
alkalmazott fogalmakkal, illetve az új típusú felhasználási módokkal (online, vagy 
lekérhető szolgáltatások). Kiegészítésre került a kiskorúak védelme érdekében történő 
besorolási eljárással kapcsolatban az eljárásra irányuló kérelem kötelező tartalmi 
elemeinek köre, valamint a filmalkotás mozi-előzetesére vonatkozó szabályozás. 
 
A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 
azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény  
Az örökségvédelem szervezeti változásai miatt felhatalmazást kapott a kultúráért 
felelős miniszter az Európai Örökség címmel kapcsolatos rendelet megalkotására.  
 
Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény  
Apróbb jogtechnikai módosítást tesz a Kötv.-ben (gazdálkodó szervezet fogalmának 
pontosítása).  
 
A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXIII. törvény 
Apróbb jogtechnikai módosítást tesz a Kötv.-ben: egyházi jogi személyek szövegrész 
átvezetése.  
 
Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles 
hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2013. évi LXXXIV. törvény  
A közhiteles nyilvántartás új fogalmának bevezetése miatt teszi szükségessé a 
kulturális örökségvédelmi nyilvántartásokra vonatkozó szabályozás pontosítását. 
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Az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. 
törvény 
A jogalkalmazás során felmerülő nehézségek (a törvényben meghatározott miniszteri 
jóváhagyáshoz kötött jogügyletek szűkítő jellegű felsorolása, a kiviteli engedélyhez 
kötött kulturális javak túl széles köre, a nemzeti kincs fogalmának hiánya) orvoslását, 
a koherens és egyértelmű szabályozást biztosító pontosítások megtételét (az ex lege 
védett kulturális javak meghatározása, a kulturális javakkal összefüggésben vezetett 
nyilvántartások teljes körű felsorolása, a restitúciós feladatok egy szervnél történő 
egyesítése), a jogszabály-módosítással összefüggésben szükségessé váló módosítások 
átvezetését (a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság titkárságának átalakulásával 
a Nemzeti Örökség Intézet felállítása, a Ptk. módosítása), az uniós jogalkotásból eredő 
új feladatok végrehajtását (az Európai Örökség címmel kapcsolatos állami feladatok), 
illetve az új javaslatok beépítését (két új nemzeti emlékhely kihirdetése, a nemzeti 
érdekű nyilvános gyűjtemények és a közérdekű kulturális értékek fogalmának 
bevezetése, a jogtalanul eltulajdonított vagy eltűnt kulturális javak köröztetésének 
elrendelése) szolgálta.  
 
Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVII. törvény 
A világörökségi várományos helyszínek felülvizsgálatára vonatkozó határidő 2014. 
december 1-re módosult. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Vötv.) 4/A. §-a szerint az állami tulajdonú ingatlanok használatának, 
hasznosításának felülvizsgálatára irányuló közigazgatási hatósági eljárás a 
világörökségi területek nagysága miatt számos ügyfelet érinthet, ezért indokolt volt az 
ügyféllel történő hirdetményi úton való kapcsolattartás lehetőségének megteremtése. 
Eltérés volt a Vötv. és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 
16.) Korm. rendelet között a Világörökség Szakbizottságának tagjai tekintetében. A 
Vötv.-t pontosítani kellett azzal, hogy az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke 
és főtitkára is a Szakbizottság tagja. A Vötv. 1. § (2) bekezdése pontosításra került 
szövegcserés módosítással: a „védetté nyilvánított” szövegrész helyébe a „védett” 
szöveg lépett, ezzel megteremtve a Vötv. 1. § (2) bekezdése és 2. §-a közötti 
koherenciát.  
 
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező 
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi 
LI. törvény 
A Vötv. módosításával a kultúráért felelős miniszter mint világörökségi hatóság a 
Vötv. 4/A. §-a alapján hivatalból folytatja le a világörökségi helyszínek használatára, 
hasznosítására irányuló felülvizsgálatot. 
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2012. évi CX. törvény Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi 
értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott 
keretegyezményének kihirdetéséről  
 
Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. 
év október 27. napján elfogadott keretegyezménye kihirdetéséről szóló 2012. évi CX. 
törvényt az Országgyűlés 2013. július 9-én elfogadta. (Az Egyezmény Magyarország 
viszonylatában 2013. március 1-jén lépett hatályba.) 
 
134/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a 
műemlékekkel kapcsolatos építésügyi hatáskör változásával összefüggő 
módosításáról A nyolc kormányrendeletet módosító jogszabályt a törvényi szintű 
építésügyi szabályozásnak való megfelelés indokolta. 
 
A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet. 
A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
tartalmazza a nemzeti emlékhelyek használati tervének elfogadását, tartalmi elemeit, 
valamint az egyes elemek megvalósításához nyújtott támogatási szerződés kötésének 
keretfeltételeit – e szabályok pontosítására irányult a módosítás.  
 
Egyes kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 146/2013. (V. 
14.) Korm. rendelet. 
A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. 
mellékletének módosításával a történelmi emlékhelyek köre a Kötv. rendelkezéseinek 
megfelelően és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslatai alapján új 
helyszínnel kibővült, valamint a két sárospataki helyszín összevonásra került.  
 
Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet. 
 
A Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 442/2013. (XI. 27.) Korm. 
rendelet. 
A módosítás összhangba hozta a közművelődési intézmények, könyvtárak és muzeális 
intézmények vezetői számára előírt vezetőképző feltételeit, valamint – hosszú évek 
után – meghatározta az integrált kulturális intézmények vezetőire irányadó feltételeket. 
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Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális 
javak visszaadásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXCV. törvény, 
valamint a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak 
visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet. 
A jogszabályok meghatározták a közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú 
kulturális javak visszaadásának rendjét.  
 
A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz 
nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013. (II. 14.) EMMI 
rendelet, valamint a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális 
intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI. 7.) 
EMMI rendelet. 
A jogszabályok meghatározták a költségvetés IX. fejezetében elkülönített kulturális 
(közgyűjteményi és közművelődési célú) támogatások felhasználási rendjét. 
 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) 
EMMI rendelet. 
A rendelet meghatározta a központi költségvetésből finanszírozott kistelepülési 
nyilvános könyvtári ellátás szakmai szabályait. 
 
 
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 
49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 2013. január 1-jén lépett hatályba, 
újraszabályozta az adható miniszteri elismeréseket, közöttük a közművelődési, 
népművészeti területen adható díjakat. 
 
Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések 
komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) 
EMMI rendelet újraszabályozta a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai vizsga 
szervezésére vonatkozó jogosultságát. 
 
A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz 
nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013. (II. 14.) EMMI 
rendelet a lakosságarányos normatív költségvetési támogatás felhasználását 
szabályozta. 
 
Az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 21/2013. (III. 19.) 
EMMI rendelet főbb rendelkezései:az akkreditációs szakbizottságoknak, a szakmai 
minősítő testületnek nem lehet tagja állami vezető, közszolgálati tisztviselő; a 
kulturális szakemberek képzéséhez a központi költségvetés továbbképzési támogatást 
már nem köteles nyújtani, csak adhat. 
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A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 
5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról szóló 64/2013. (IX. 10.) EMMI 
rendelet.  
Az új támogatási rendszer alapján 2013. évtől az Emtv. szerinti nemzeti, valamint 
kiemelt minősítésű szervezetek részesülhetnek normatív (nem pályázati úton 
folyósított) központi költségvetési támogatásban, e kör meghatározását a minősített 
előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) 
EMMI rendelet tartalmazza. A minősítettek köre 2014. január 1-től módosul, a tárgyi 
rendelet e változásokat tartalmazza. 
 
Az előadó-művészeti szervezeteknek nyújtott támogatások pénzügyi és 
beszámolási szabályairól szóló 34/2013. (V. 14.) EMMI rendelet.  
A rendelet a 2013. költségvetési évtől módosuló, a szaktörvény által szabályozott, az 
előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó finanszírozási rendszer alapján folyósított 
költségvetési támogatások felhasználásának és az arról történő beszámolás 
részletszabályait tartalmazza. 
 
Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti 
szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások 
részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 
35/2013. (V. 22.) EMMI rendelet.  
Az előadó-művészeti szervezetek támogatási programja a társaságiadó-kedvezményt 
érintő törvénymódosítás február 1-jei hatályba lépése következtében részleteiben 
változott. A támogatás után járó adókedvezmény mértéke 2013. február 1-től a 
támogatás nyújtásának évét megelőző évi, az EGT tagállamokban teljesített 
jegybevételen alapszik, így az igazolások kiadásának e rendeletben részletezett eljárási 
szabályai is módosulnak.  
 
A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának 
szabályairól szóló 67/2013. (X. 17.) EMMI rendelet. . 
A 25/2008. (VIII. 8.) OKM rendeletben a költségek elszámolásának szabályai nem 
voltak teljes körűen részletezettek és életszerűen megfogalmazottak, melynek 
következményeként a korábbi években számos olyan költség nem volt elszámolható, 
amely egy adott tevékenység esetén jogosan és valósan felmerült. Így a szabályozás 
megújítása szükségessé vált. Eszerint a mozgóképszakmai tevékenységek 
összefüggésében az elszámolható költségek kerültek módosításra, illetve körei 
bővítésre, egyértelműsítésre és aktualizálásra. 
 
Az „art” mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII.16.) EMMI rendelet. 
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
felhatalmazás alapján a kultúráért felelős miniszter 2007. évben kiadta a 46/2007. (XII. 
29.) OKM rendeletet az „art” mozik minősítésének és a filmalkotások korhatár szerinti 
megjelölésének feltételeiről. A rendelet a Magyar Mozgókép Közalapítvány által 
fémjelzett filmtámogatási rendszerhez illeszkedően írta elő azokat a szakmai és 
technikai kritériumokat, amelyek alapján a mozik és mozitermek „art” minősítést 
kaphattak a filmszakmai hatóságtól. A Magyar Mozgókép Közalapítvány 
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megszűnésével és a Nemzeti Filmalap Zrt. által kialakított új filmszakmai 
finanszírozási rendszer életbe lépésével azonban változtatásra szorultak a rendeletben 
meghatározott kritériumok, és új rendelet megalkotása vált szükségessé.  
 
Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2013. évi támogatásáról szóló 
60/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet.  
A rendelet megalkotásával az előző két évhez hasonlóan 100,0 millió forint előirányzat 
elosztására kerülhetett sor, amely által 12 támogatást igénylőből 10 „art” 
filmalkotásokat vetítő moziterem digitális korszerűsítése történt meg. 
 
Az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes 
kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról szóló 52/2013. (VII. 15.) EMMI 
rendelet. 
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 52. § y) pontja értelmében az 
emberi erőforrások minisztere látja el az Európai Örökség címmel kapcsolatos 
feladatokat. Az ágazat elkészítette az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó 
helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokról 
szóló EMMI rendeletet. 
 
A kulturális javak védetté nyilvánításának részlete szabályairól szóló 57/2013. 
(VIII. 7.) EMMI rendelet. 
Az örökségvédelmi szervezetrendszer 2012 második felében történt átalakítása folytán 
– a védési eljárás szempontjából – csak a kulturális javak védelme maradt a kultúráért 
felelős miniszter feladat- és hatáskörében.  Az új rendszer felállásával párhuzamosan a 
kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 3/2002. (II. 15.) 
NKÖM rendelet hatályon kívül helyezésével és a kulturális javak védetté nyilvánítása 
tekintetében új jogszabály megalkotása vált szükségessé. A Kötv. 93. § (6) bekezdés 
a) pontjában a kultúráért felelős miniszter kapott felhatalmazást, hogy rendeletben 
szabályozza a kulturális javak védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére 
vonatkozó szabályokat. 
 
A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális 
szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet és a 
kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 
45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 63/2013. (IX. 10.) EMMI 
rendelet. 
A rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról 
szóló 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet tekintetében az ideiglenes védetté nyilvánított 
kulturális javakkal kapcsolatos nyilvántartás adattartalmának meghatározásával 
egészült ki.  
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A kulturális szakmai ágazathoz tartozó intézmények 2013. évi 
tevékenységének bemutatása 

 

4. cím: Egyéb kulturális intézmények 
 
A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, 
honlapjának címe 
 

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 
 

Hagyományok Háza 
Törzskönyvi azonosító száma: 309480 
Honlap: www.hagyomanyokhaza.hu. 

Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási 
Központ 
Törzskönyvi azonosító száma: 307639 
Honlap: www.koh.hu 

Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei 
Sportintézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 444301 
 
Bács-Kiskun Megyei Csillagvizsgáló 
Intézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 542221 
Honlap: www.bajaobs.hu 
 
Bács-Kiskun Megyei Közművelődési 
Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató 
Intézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 541653 
 
Pest Megyei Közművelődési Intézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 655161 
 
Zala Megyei Közművelődési 
Intézmény 
Törzskönyvi azonosító száma: 769350 
 
 

Nemzeti Művelődési Intézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 309237 
Honlap: www.nmi.hu 

Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatósága 
Törzskönyvi azonosító száma: 329309 
Honlap: www.nka.hu 
 
Fejér Megyei Művelődési Központ 
Törzskönyvi azonosító száma: 360353 
Honlap: www.fejermmk.hu 
 
Tolna Megyei Általános Művelődési  
 Központ 
 Törzskönyvi azonosító száma: 418564 
 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei      
 Arborétum 
 Törzskönyvi azonosító száma: 576558 
 
 Megyei Művelődési és Ifjúsági   
 Központ 
 Törzskönyvi azonosító száma: 420484 
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Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 

A Hagyományok Háza a népzenei, néptánc és népi kézműves hagyaték megőrzésének, 
ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott közművelődési és 
közgyűjteményi feladatokat is ellátó művészeti intézmény. 
 

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ (a 
továbbiakban: Forster Központ) alapfeladata a kezelésében lévő, a nemzeti vagyon 
körébe tartozó, kiemelkedő értéket képviselő műemlékek állapotának javítása, 
megóvása, a nemzeti értékek megőrzése. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
általános jogutódjaként köteles gondoskodni a kezelésében lévő, állami tulajdonban 
tartandó, jelentős műemlék-együttesek kulturális célú fejlesztéséről, hasznosításáról és 
üzemeltetéséről, ezen belül múzeumi, közművelődési és más kulturális szolgáltatások 
ellátásáról. Közfeladatai az örökségvédelmi-múzeumi tevékenységek, valamint 
örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységek ellátása, különösen a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, 
valamint a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján. 
Ezen túl a Forster Központ közreműködik a kultúráért felelős miniszter világörökségi, 
a határon túli épített örökség megóvását célzó és egyéb nemzetközi örökségvédelmi 
feladataiban, valamint ellátja a kulturális javak védelmével kapcsolatos hatósági 
feladatokat.  Működteti az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Világörökségi 
Szakbizottságának titkárságát, és a miniszter a Forster Központot jelölte ki a budapesti 
világörökségi helyszín világörökségi gondnoksági feladataira. 

A Nemzeti Művelődési Intézet (a továbbiakban: NMI) alapfeladatai – és ezzel együtt 
megnevezése – is többször változott az elmúlt évek során. A kulturális 
intézményhálózat optimalizációjának eredményeként, a Képzőművészeti Lektorátus 
levált a Magyar Művelődési Intézetről és átkerült a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft-hez. Az Intézet neve 2012. december 18-ai hatállyal 
Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézetre változott, majd ezt követően 
2013. április 1. napjától Nemzeti Művelődési Intézetre módosult.  Az NMI alapvető 
feladata a jelentős értékkel bíró, közfeladatot ellátó szervezetek szakmai 
támogatása, egymást erősítő együttműködésük megteremtése, az egyenlőtlenségek 
csökkentése. Partneri körét a közös feladatok hatékony ellátása érdekében alakítja ki, 
a közművelődési szervezeteket elsősorban módszertani- és információszolgáltatással 
támogatja. A módszertani munka céljai is a helyi társadalom fejlesztését, a 
közösségek megerősítését és az egyéni szociokulturális törekvések segítését 
szolgálják. Kiemelt célközönség az ifjúság, a közművelődés szempontjából ellátatlan 
kistelepülések, a leszakadó, kulturálisan elszigetelt, földrajzi, szociális és társadalmi 
hátrányokkal küzdő lakosság. 
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A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága alapfeladata a Nemzeti Kulturális Alap 
pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottsága működési feltételeinek biztosítása, a 
szakmai kollégiumok által kiírt pályázatok szervezése, lebonyolítása, a pályázaton 
sikeresen szereplők részére a fedezet biztosítása, azok felhasználásának ellenőrzése, 
elszámoltatása. Továbbá ellátja a tárca egyes fejezeti kezelésű előirányzatai terhére 
kiírt pályázatok kezelésével (előkészítés, lebonyolítás, elszámoltatás) kapcsolatos 
feladatokat. A 309/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján 2012. év végétől – a Forster 
Központ helyett – az Igazgatóság látja el az előadó-művészeti szervezetek 
működésével összefüggő közigazgatási és szolgáltatási feladatokat.  

Megyei közművelődési intézmények: 
 

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
2011. évi CLIV. törvény, valamint a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet rendelkezései 
alapján, a korábban a megyei önkormányzatok fenntartásában működő megyei 
művelődési intézmények (Központok) 2012. január 1-től a megyei intézményfenntartó 
központok fenntartásába kerültek, így az önkormányzati költségvetési alrendszerből a 
központi költségvetési alrendszer költségvetési szervévé váltak.    
A 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján a megyei 
intézményfenntartó központok 2013. március 31. napjával megszűntek azzal, hogy 
általános jogutódként a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság került 
nevesítésre. Az általános jogutódlással az alábbi intézmények a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába, de a 4. cím Egyéb kulturális 
intézmények cím alá kerültek besorolásra: 1. Bács-Kiskun Megyei Közművelődési 
Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet, 2.  Pest Megyei Közművelődési Intézet, 3.  
Zala Megyei Közművelődési Intézmény, 4. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ, 
5. Fejér Megyei Művelődési Központ, 6. Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei 
Sportintézet, 7. Bács-Kiskun Megyei Csillagvizsgáló Intézet, 8. Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Arborétum, 9. Tolna Megyei Általános Művelődési Központ. 
 
Az országos közművelődési hálózat kialakítása az 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. 
határozat alapján történt. Ennek eredményeképpen 2013. április 1-től a Nemzeti 
Művelődési Intézetbe történő beolvadással négy intézmény – a Bács-Kiskun Megyei 
Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézet, a Pest Megyei 
Közművelődési Intézet, a Zala Megyei Közművelődési Intézmény, valamint a Megyei 
Művelődési és Ifjúsági Központ – került megszüntetésre. A Tolna Megyei Általános 
Művelődési Központ a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (KLIK) történő 
beolvadással, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Arborétum pedig 2013. május 15-ei 
hatállyal a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóságába történő beolvadással szűnt meg. 
 
Fejér Megyei Művelődési Központ: A Fejér Megyei Művelődési Központ egy, a 
hagyományos értelemben működő művelődési ház, mely közösségi tereivel alkalmas, 
hogy helyet adjon a közösségi művelődési formáknak, az öntevékeny művészeti és az 
életkor, illetve érdeklődés szerint szerveződő köröknek, de ezen felül pályázatainak és 
a szakmai kompetenciákkal felvértezett kollektívának köszönhetően a megye 108 
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településének kulturális életében is jelentős részt vállalnak. Befogadói a formális 
oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés alkalmainak, így kiemelkedő 
szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik 
kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában. 
 
Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei Sportintézet: Az intézmény alaptevékenysége a 
sportlétesítmény szakszerű működtetése, mely egyben az elsődleges feladata is. Ennek 
megfelelően helyt adott a Magyar Bajnokságban résztvevő kosárlabda és kézilabda 
férfi csapatok bajnoki mérkőzéseinek, az országos Junior Kézilabda Kupának, a Kelet-
Eismann Foci Kupának, valamint a bajnoki és kupamérkőzések mellett a diákolimpiai 
mérkőzéseknek is. Az intézmény küzdőtere és aulája egyéb rendezvények helyszínéül 
is szolgált. Az intézmény 2013. december 31-ével jogutód nélkül megszüntetésre 
került. 
 
Bács-Kiskun Megyei Csillagvizsgáló Intézet: Az intézmény fő tevékenysége az egyéb 
természettudományi és műszaki kutatás, fejlesztés. Ennek megfelelően az 
intézményben foglalkoztatott 4 kutató 2013. évben is folytatta a korábban 
meghatározott kutatási tervnek, és a különböző partnerintézményekkel és 
kutatócsoportokkal korábban kötött megállapodásoknak megfelelő elméleti és 
megfigyelési kutatómunkát. 

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 6 407,5 5 076,6 5 076,6 11 209,0 7 434,5 116,0% 66,3% 
ebből: 
személyi 
juttatás 

1 966,8 2 183,7 2 183,7 2 535,2 1 932,5 98,3% 76,2% 

Bevétel 4 049,1 1 978,3 1 978,3 5 541,4 5 392,5 133,2% 97,3% 
Támogatás 2 240,4 3 098,3 3 098,3 4 521,3 4 521,3 201,8% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

1 067,5 0,0 0,0 1 146,3 903,7 84,7% 78,8% 

Létszám (fő)  477 656  543 547 114,7% 100,7% 
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 millió forintban egy tizedessel fő 

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel 
Támogat

ás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  
(engedélyezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 
(eredeti) 5 076,6 1 978,3 3 098,3 2 183,7 656,0 

Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskörben 1 076,5 0,0  1 076,5 -240,6 -113,0 

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat  -50,0   -50,0     
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat 
bérkompenzáció 36,5   36,5 28,7   
1530/2013. (VIII.12.) Korm. határozat: Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Arborétum VM 
részére történő átadása -9,8   -9,8  -7,6 -17,0 
1401/2013. (VII. 2.) Korm. határozat: a 
kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer 
átalakítása  - KIM -382,6  -382,6 -253,1 -70,0 
1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat: afertődi 
Esterházy-kastély rekonstrukciójához 
 1 500,0   1 500,0     
1794/2013. (XI.7.) Korm. határozat a jelenleg 
állami tulajdonba tartozó ingatlanok 
üzemeltetésében bekövetkezett szervezeti 
változás miatti átadásáról - KIM -14,4  -14,4 -6,1  
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat. 
Bérkompenzáció elszámolása -3,2  -3,2 -2,5  
1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat a 
megyei múzeumok, könyvtárak és 
közművelődési intézmények fenntartásáról 
(NMI, KLIK)     -26,0 

Irányítószervi hatáskörben 485,1 138,6 346,5 23,9 
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 346,3 0,0 346,3 -2,0 
     - Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás 374,6   374,6 18,0   
     - Fejezeti kezelésű előirányzat részére 
átcsoportosítás -28,3   -28,3 -20,0   
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-
módosítás 138,8 138,6 0,2 25,9 

     - intézmények közötti átcsoportosítás 0,2   0,2   

     - többletbevétel engedélyezése 138,6 138,6  25,9  

Intézményi hatáskörben 4 570,8 4 570,8 0,0 568,2 0,0 
   2012. évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele 1 146,3 1 146,3   60,7   

   Többletbevétel 3 424,5 3 424,5   561,5   

   Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -54,0   

Előirányzat-módosítás összesen: 6 132,4 4 709,4 1 423,0 351,5 -113,0 

2013. évi módosított előirányzat 11 209,0 6 687,7 4 521,3 2 535,2 543,0 
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A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az előirányzatok évközi változásai 
 
Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 6.132,4 millió forinttal nőtt 
2013. évben. Az előirányzat növekedéséből 2.015,6 millió forintot a működési 
kiadások előirányzatának, 4.116,8 millió forintot a felhalmozási kiadások 
előirányzatának növekedése tesz ki. Az intézményeknél a Hagyományok Háza 
rendelkezik lakáscélú támogatási kölcsön folyószámlával, melynek 2013. évi záró 
egyenlege 1,3 millió forint volt. 2013. évben új munkáltatói kölcsön nem került 
folyósításra. 

A módosított kiadási előirányzat (11.209,0 millió forint) terhére 2013. évben 7.434,5 
millió forint kiadás teljesült, ami 66,3%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások 
teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 75,2% volt. A 
felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 1.844,1 millió forint, ami 43,9%-os 
teljesítési aránynak felel meg a 4.196,1 millió forintos módosított előirányzathoz 
viszonyítva.  
Az előirányzat-módosítások összegéből 4.570,8 millió forint intézményi hatáskörben, 
485,1 millió forint irányítószervi hatáskörben, míg 1.076,5 millió forint kormányzati 
hatáskörben történt. A kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítások közül a 
legjelentősebb az 1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozattal a fertődi Esterházy-kastély 
rekonstrukciójához biztosított forrás volt. 
Az 1530/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Arborétum működtetésének a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz történő átadásáról 
döntött, mellyel 9,8 millió forint működési előirányzat került átcsoportosításra a 
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezethez. Az 1401/2013. (VII. 2.) Korm. határozatban 
foglaltaknak megfelelően a Forster Központtól a kulturális örökségvédelmi rendszer 
átalakításához kapcsolódóan a Budapest Főváros Kormányhivatalhoz történt 
feladatellátás kapcsán átadásra került 382,6 millió forint. Az 1794/2013. (XI. 7.) 
Korm. határozat a megyei önkormányzat hivatala által, feladatai ellátásához használt 
állami tulajdonba tartozó ingatlanok üzemeltetésében bekövetkezett szervezeti 
változás miatti 14,4 millió forint átcsoportosításáról rendelkezett a Nemzeti 
Művelődési Intézet terhére.  
A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások elsősorban a fejezeti kezelésű 
előirányzatokból az előadó-művészeti tevékenység és a világörökségi törvényből 
adódó feladatok ellátására, továbbá a fertődi Eszterházy-kastély 18. századi eredeti 
berendezéseinek, műtárgyainak visszavásárlására, restaurálására és nemzetközi zenei 
rendezvények megvalósítására, valamint az irányítószervi engedélyhez kötött 
többletbevételek előirányzatosítására irányultak.  A saját hatáskörű előirányzat-
módosításra az európai uniós programok megvalósítása kapcsán év közben befolyt 
többletbevételek előirányzatosításával, a Nemzeti Kulturális Alapból finanszírozott 
projektek végrehajtásával és a fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott 
feladatokkal összefüggésben került sor. 
A 2012. évi maradvány igénybevétele, valamint átvétele 1.146,3 millió forinttal járult 
hozzá a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz. 
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Az év folyamán végrehajtott szervezeti, takarékossági intézkedések 
 

Az intézmények folyamatosan keresik az alternatív fűtési és világítási lehetőségeket, 
költségkímélő megoldási módokat, pályázati lehetőségeket, melyek segítenek a 
gazdasági egyensúlyuk megtartásában. A cím alá tartozó intézmények közül többen is 
részt vettek a 11. Közgyűjtemények cím alatt ismertetett közös energia-közbeszerzési 
eljárásban. Általánosságban elmondható, hogy a takarékosság és gazdaságosság elvét 
figyelembe véve az intézmények folyamatosan felülvizsgálják az egyéb szolgáltatási 
szerződéseiket. 

Az 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozattal összefüggően az intézmények – mint 
népművészeti, közművelődési feladatokat ellátó intézmények – több alkalommal is a 
jogszabály által adott lehetőséggel élve a beszerzési tilalom alóli felmentést kértek. A 
cím felhalmozási előirányzatának teljesítése 56,1%-kal elmarad a módosított 
előirányzattól. 
 
A személyi juttatások előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatás 2013. évi 2.183,7 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 
2.535,2 millió forintra módosult. Ebből 240,6 millió forint kormányzati hatáskörben – 
a feladatváltozásokkal összefüggésben – történt csökkentés, 23,9 millió forint irányító 
szervi hatáskörben végrehajtott növelés, 568,2 millió forint pedig intézményi 
hatáskörű módosítás volt. A módosított előirányzat terhére 1.932,5 millió forint kiadás 
teljesült, amely 76,2%-os teljesítési aránynak felel meg. A személyi juttatás kiemelt 
előirányzatból 26,2 millió forint a munkavállalók 2013. évi bérkompenzációjára került 
biztosításra, illetve jelentős emelkedést jelentett a többletbevételekből és 
maradványból előirányzatosított összeg (648,1 millió forint). A személyi juttatás 
kiemelt előirányzatból az év során az intézményeknél több ízben került sor 
átcsoportosításra a dologi kiadások előirányzat javára, a gazdasági egyensúly javítása, 
helyreállítása érdekében.  
 

Az intézmények 2013. évi költségvetésének eredeti előirányzatához engedélyezett 
létszám 656 fő volt, mely az év során – a 2012. évben hozott két kormányrendelet 
végrehajtása kapcsán – a következőképpen módosult.  A 266/2012. (IX. 18.) Korm. 
rendelet 19. § (6) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében kiadott 1401/2013. 
(VII. 2.) Korm. határozat alapján az EMMI–KIM–Forster Központ–Budapest Főváros 
Kormányhivatala között megkötött megállapodással egyidejűleg 70 fő státusz került át 
a Forster Központtól a Kormányhivatalhoz. A 309/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 
végrehajtása során megkötött háromoldalú (EMMI–Forster Központ–NKA 
Igazgatósága) megállapodással az előadó-művészeti tevékenység feladatátadása 
kapcsán 9 fő álláshely került az NKA Igazgatóságához, mely a címhez tartozó 
intézmények összlétszámában nem jelentett változást.  
Az 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat a megyei múzeumok, könyvtárak és 
közművelődési intézmények fenntartásáról rendelkezik, melynek kapcsán az NMI-be 
beolvadó négy megyei közművelődési intézmény 48 fős létszámából 35 fő 
továbbfoglalkoztatása valósult meg. A KLIK-be beolvadó Tolna Megyei Általános 
Művelődési Központ 13 fővel, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Arborétum 
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Vidékfejlesztési Minisztérium részére történő átadása 17 fővel csökkentette az 
engedélyezett létszámot, mely így év végére 543 főre módosult. 

 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása 

 
A dologi kiadások 2.069,4 millió forintos eredeti előirányzata az év során 3.508,3 
millió forintra módosult. A növekedést az intézményi hatáskörű kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítás, az uniós projektek végrehajtásával összefüggő előirányzat-
növekedés, az év közben kapott fejezeti kezelésű előirányzatok és céltámogatások, 
valamint a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, illetve a 2012. évi 
előirányzat-maradvány felhasználása idézte elő. A 2.807,1 millió forint összegű 
teljesítésből készletbeszerzésre 258,8 millió forintot (9,2%-ot), kommunikációs 
szolgáltatásra 142,2 millió forintot (5,1%-ot), szolgáltatási kiadásokra 1.152,4 millió 
forintot (41,1%-ot) használtak fel összesen az intézmények. A szakmai feladatok 
teljesítésével összefüggő vásárolt közszolgáltatásra a dologi kiadásokból 12,1 millió 
forintot (0,4%-ot) fordítottak. Az ÁFA kiadások 660,9 millió forintot, 23,5%-os 
részarányt képviselnek. A kiküldetés, a reprezentáció, reklám kiadásai 136,7 millió 
forintot (4,9%-ot), míg a szellemi tevékenység végzése 245,3 millió forintot, (8,7%) 
tett ki az összkiadásból. A különféle költségvetési befizetésekre 40,8 millió forintot, 
1,5%-ot költöttek. Az adók, díjak, egyéb kiadások 72,9 millió forintot (2,6%-ot), míg a 
realizált árfolyamveszteségek 0,1 millió forintot jelentenek az összkiadásból. Az egyéb 
dologi kiadások kapcsán 84,9 millió forint kiadás teljesült, ami 3,0%-os részarányt 
képvisel az összes kiadásból. 
 
Támogatásértékű működési kiadások, egyéb működési célú támogatások, 
kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 133,0 millió 
forint volt.  Fejezeti hatáskörben 17,0 millió forinttal, míg intézményi hatáskörben 
179,9 millió forinttal nőtt az előirányzat, így a módosított előirányzat 329,9 millió 
forintra változott. Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt a Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatóságának pályáztatásaival összefüggésben realizálódtak, 
elsősorban működési célú pénzeszközátadásként, nonprofit szervezetek részére.  
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A felhalmozási kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 79,3 millió forint volt, amely 
év közben a Kormány hatáskörében 1.500,0 millió forinttal, irányító szervi 
hatáskörben 1,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben – elsősorban az uniós források 
átvételének köszönhetően – 2.615,8 millió forinttal megemelésre került. A 4.196,1 
millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 1.844,1 millió forint, mely 
43,9%-nak felel meg. A teljesítés túlnyomó részét az uniós pályázatokból megvalósuló 
beruházások tették ki. A felújítások közül kiemelendő a Hagyományok Házánál a 
(Corvin tér 8. szám alatti) Budai Vigadó korszerűsítésére fordított 34,5 millió forint. 
(lift beépítése, a ház elektromos rendszerének újraépítése, felújítása, vizesblokkok 
rekonstrukciója, tisztasági festése). Az NKA Igazgatóságánál az informatika területén 
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történt nagy előrelépés: az online pályáztatás, melynek megvalósításához szükséges 
szoftverbeszerzések I. üteme lezárult, valamint a II. ütem előkészítése történt meg, és a 
portál grafikai tervezése is megvalósult. A szerverpark működéséhez további szoftver 
licenceket vásároltak. 
 
A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai 
 
Az intézmények bevételeinek 62,6%-a a működési költségvetés, míg 37,4%-a a 
felhalmozási költségvetés javára teljesült. A bevételek 79,1%-a támogatás értékű 
bevételből, 20,9%-a intézményi működési bevételből származott. Az intézmények 
módosított bevételi előirányzata (5.541,4 millió forint) 97,3%-ban teljesült, ami 148,9 
millió forint bevételi lemaradást eredményezett, mely elsősorban a bérleti és lízing 
díjbevételek, az alkalmazottak térítése (szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú 
igénybevétel térítései, gépkocsi, telefonhasználat), valamint értékesítésekből származó 
bevételek elmaradása miatt keletkezett. A Hagyományok Házánál az alaptevékenység 
körében végzett szolgáltatások ellenértéke (előadás bevétele, tanfolyami részvételi 
díjak, könyvtári beiratkozási díj, reprográfiai szolgáltatások) az előző évi teljesítéshez 
képest 2,5-szeresére nőtt.  
 
Előirányzat maradványok alakulása 
 
A 2013. évi maradvány összege 3.843,8 millió forint volt. A maradvány összegéből 
önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány 0,2 millió forint, a 
kötelezettségvállalással terhelt rész 1.809,2 millió forint, valamint a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2.034,4 millió forint.  A 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 460,8 millió forint a 2013. év 
előtt keletkezett maradvány összege, mely két intézményt érint. A Forster Központnál 
ez az összeg 116,4 millió forint, mely az EU-s projektek kivitelezési munkálatainak 
elszámolásából adódik. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságánál kimutatott 344,4 
millió forint az 1993. évi XXIII. törvény 4. § (5) bekezdése értelmében az alapkezelő 
el nem vonható bevétele és év végi maradványa, melyből kazáncsere, szigetelés, 
valamint informatikai beruházások kifizetése húzódik át 2014. év második felére.  A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány jelentős része (1.933,5 millió forint) 
jogszabály, nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó maradvány.  Ebből a 
legjelentősebb az 1542/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat alapján a Forster Központnak 
átcsoportosított 1.500,0 millió forint (a rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatából a fertődi Eszterházy-kastély rekonstrukciójára átcsoportosított összeg 
fel nem használt része: 1.469,1 millió forint), valamint az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult 
maradványból átcsoportosított 450,0 millió forint (egyes életveszélyes, illetve 
leromlott állapotú műemlékek (6 db) helyreállítására biztosított forrás) maradványa. 
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A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az intézmények eszközeinek bruttó értéke 2013. december 31-én 14.596,4 millió 
forint volt. Ez összességében 25%-kal, 4.869,7 millió forinttal csökkent a 2012. évi 
záró állomány értékéhez viszonyítva. Ennek oka elsősorban a 10,6%-os növekedés 
ellenére a feladat átadás-átvétel kapcsán megvalósult jelentős (6.940,4 millió forint) 
összegű állománycsökkenés. 
A növekedési tételeken belül az immateriális javak bruttó értéke 212,5 millió forinttal, 
az ingatlanok bruttó értéke 1.488,7 millió forinttal (átvett közművelődési intézmények 
vagyona), a gépek, berendezések, felszerelések értéke 331,9 millió forinttal, míg a 
járművek állománya 37,6 millió forinttal növekedett az év során.  
A bruttó értékcsökkentő tételek az immateriális javak bruttó értékét 131,6 millió 
forinttal, az ingatlanok bruttó értékét 6.232,5 millió forinttal, a gépek, berendezések, 
felszerelések értékét 528,4 millió forinttal, a járművek értékét 47,9 millió forinttal 
negatív irányba befolyásolták. Ezek a csökkenések szintén a feladat átadás-átvétel 
következtében megvalósult vagyonátadás következményei (pl. Bujtosi Szabadidő 
Csarnok és Megyei Sportintézet megszűnésének, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Arborétum Vidékfejlesztési Minisztériumnak történő átadása, valamint a Tolna 
Megyei Általános Művelődési Központ átadása KLIK-nek). 
A befektetett eszközök bruttó értékének 14,2%-a, azaz 2.065,9 millió forint, nulláig 
leírt. 2013. évben 2.940,8 millió forint terv szerinti értékcsökkenés került 
elszámolásra. A befektetett eszközök nettó értéke 11.655,6 millió forint. 
 
Vállalkozási tevékenység bemutatása 
 
A címhez tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet 2013. évben nem folytattak. 
 
Az európai uniós projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

• TÁMOP: 
      
    Hagyományok Háza: 
 

- „Minőségi tudás, szakértelem, műveltség a hagyományos kultúra 
közvetítésének szolgálatában” című pályázat (összköltsége 19,0 millió 
forint, ebből 2013. évben felhasználásra került 4,0 millió forint.) 

                  
     Nemzeti Művelődési Intézet:  
       

- „Az élet színei- az iskolai nevelés és hatékonyságának segítése a   
      közművelődés eszközeivel a Kecskeméti Kistérségben” program  

               (összköltsége 30,0 millió forint.) jogelőd: Bács-Kiskun Megyei   
               Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató 

- „Kultúra, közösség, kreativitás –Szabad-idős programok a Békés   
 megyei hátrányos helyzetű gyermekek számára” program 
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 (összköltsége 25,0 millió forint.) 
-  „Kulturális szakemberek továbbképzése Békés megyében” program 

  (összköltsége 27,6 millió forint.) 
- „Kultúrateremtő kreativitás Békés megyében” program 

  (A projekt összköltsége 29,1 millió forint.) 
- „KINCS-TÁR Kreatív képességfejlesztő Műhely ” program 

  (A projekt összköltsége 29,9 millió forint.) 
- „Vasi kulturális humánerőforrás fejlesztés” program  

  (A projekt összköltsége 20,5 millió forint.) jogelőd intézmény:    
  Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ - Vas megye 

- „KOMPART” program  
  (A projekt összköltsége 29,1 millió forint.) jogelőd intézmény:   
  Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ - Vas megye  

- „ZalAktív-Kreatív Közösségek a Megyei Közművelődésben” program     
   (A projekt összköltsége 28,8 millió forint.) jogelőd intézmény: Zala     
   Megyei Közművelődési Intézmény 

- „Többcélú Közösségi Terek Fejlesztése „ program 
  (A projekt összköltsége 282,0 millió forint.) 
 

               Fejér Megyei Művelődési Központ: 
   

- „Kreatív Panel Barokk” program 
(A projekt 2012-2014 évben valósul meg, 2013. évben az intézmény 
13,1 millió forintot használt fel a projekt 23,5 millió forintos 
összköltségéből.) 

- „Az Óperencián innen és a tanórán túl” program 
(A projekt 2012-2014 évben valósul meg. Az Intézmény 2013. évben 
13,0 millió forintot használt fel a projekt 29,5 millió forintos 
összköltségéből.) 

 
      Forster Központ: 
 

- „A pécsi Jakováli Hasszán dzsámi közművelődési tevékenységének 
fejlesztése” program (A projekt összköltsége 19,8 millió forint.) 

- „Az ozorai Pipo-várkastély közművelődési tevékenységének fejlesztése 
”program (A projekt összköltsége 18,0 millió forint.) 

- „Az Edelényi Kastélysziget múzeumpedagógiai fejlesztése” program  
                          (A projekt összköltsége 18,3 millió forint.) 

- "Mesélő kastély" - múzeumi foglalkozások a fáji Fáy-kastélyban” 
program (A projekt összköltsége 26,1 millió forint.) 

- „Aranyidők Eszterházán" - múzeumi foglalkozások a fertődi 
Eszterházy-kastélyban ” program (A projekt összköltsége 19,4 millió 
forint.) 
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• DDOP: 
        
         Forster Központ: 
 

- „Történelmi település a Cinca mentén – reneszánsz világ Ozorán” 
program (A projekt összköltsége 1.474,4 millió forint.) 

- „Somogyvár, Bencés Apátság Szent László nemzeti emlékhely 
fejlesztése” program (A projekt összköltsége 1.496,8 millió forint.) 

  

• KMOP: 
 
        Forster Központ: 
      

- „Pécel Város komplex rehabilitációja - Ráday–kastély nyugati 
melléképületeinek és parkjának helyreállítása” program 

              (A projekt összköltsége 520,6 millió forint, melyhez a Nemzeti      
              Fejlesztési Ügynökség önerő támogatása 68,2 millió forint.) 
 

• NYDOP: 

                   Forster Központ: 

-  „Eszterháza Közép-Európa Kulturális Központ, II. fejlesztési ütem” 
program (A projekt II. ütemének összköltsége 1.922,8 millió forint.) 

- „Eszterháza Közép-Európa Kulturális Központ, III. fejlesztési ütem” 
program (A projekt III. ütemének összköltsége 1.017,2 millió forint.) 
 

• ÉMOP: 
 

                    Forster Központ: 

- Kastélysziget Kulturális – Turisztikai Központ, Edelény, „A Cserehát 
és a Galyaság turisztikai fejlesztése az edelényi  L’Huillier–Coburg– 
kastély” vonzerejének fejlesztése révén program  (A projekt első   
ütemének összköltsége 2.030,6 millió forint, melyhez NFÜ önerő 
támogatás 372,4 millió forint.) 

- Kastélysziget Kulturális – Turisztikai Központ, Edelény, „A Központ 
II. fejlesztési ütem: A kulturális és turisztikai központ innováción 
alapuló kínálatfejlesztése országos hírű gyűjtemények elhelyezésével 
és a Kastélysziget teljes rehabilitációjával" program (A projekt 
második ütemének összköltsége 900,0 millió forint.) 

- „Végvárak világa” Sirok barlangvár turisztikai központ program  
        (A projekt összköltsége 384,2 millió forint.) 
 

 

 

 

 

3272



 
 

• KEOP: 

                     Forster Központ: 

- „Az edelényi L’Huillier–Coburg–kastély parkjának helyreállítása, ill. 
a Kastély-sziget körüli Holt-Bódvaág revitalizációja, I. ütem program 
(A projekt összköltsége 142,7 millió forint.) 

- „A dégi Festetics–kastély történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: 
A Parktó helyreállítása” program (A projekt összköltsége 245,5 millió 
forint.) 

- „A dégi Festetics–kastély történeti kertjének rekonstrukciója, II. ütem: 
A Szerpentin tó és a kapcsolódó kastélyparki terület helyreállítása ” 
program (A projekt tervezett összköltsége 250,0 millió forint.) 

- „A dégi Festetics–kastély történeti kertjének rekonstrukciója, III. 
ütem: A sírdomb körüli parkterület és a déli árapasztó csatorna 
helyreállítása” program (A projekt tervezett összköltsége 250,0 millió 
forint.) 

- „A Doba-Somlóvári Erdődy-kastély történeti kertjének rekonstrukciója 
I. ütem: a park vízrendszerének és térszerkezetének helyreállítása ” 
program (A projekt tervezett összköltsége 12,0 millió forint.) 

- „A fertődi Esterházy-kastély parkjának helyreállítása I. ütem: a 
kastélytól nyugatra fekvő kertrészek ”program (A projekt összköltsége 
12,0 millió forint.) 

- „A Doba-Somlóvári Erdődy-kastély történeti kertjének rekonstrukciója 
I. ütem: a park vízrendszerének és térszerkezetének helyreállítása ” 
program (A projekt összköltsége 250,0 millió forint.) 

- „A fertődi Esterházy-kastély parkjának helyreállítása I. ütem: a 
kastélytól nyugatra fekvő kertrészek rekonstrukciója” 
(A projekt tervezett összköltsége 250,0 millió forint.) 

- „A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, II. ütem: 
A Szerpentin tó és a kapcsolódó kastélyparki terület helyreállítása ” 
program (A projekt összköltsége 11,0 millió forint.) 

- „A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója, III. ütem: 
A sírdomb körüli parkterület és a déli árapasztó csatorna 
helyreállítása ” program (A projekt összköltsége 8,6 millió forint.) 

 

• KDOP: 

                     Forster Központ: 

- "Oroszlány - Majkpuszta Kamalduli Remeteség Foresteria épületének   
 műemléki rekonstrukciója és turisztikai hasznosítása" program (A 
projekt összköltsége 885,1 millió forint.) 
 

• TIOP: 

                    Forster Központ: 

„Eszterházy tündérkert, a gyerekmúzeum 3 műhelyének 
kialakítása”program (A projekt összköltsége 29,8 millió forint.) 
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• ÁROP: 

                    Forster Központ: 
 „A Forster központ szervezetfejlesztési program” (A projekt 
összköltsége 27,0 millió forint.) 

 
Az egyéb nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 
 

•  ERFA (Central Europe Operation Programme 2007-2013): 
     

         Forster Központ: 
-  „Kulturális Örökség Menedzsment Közép-Európában” projekt (A 

projekt összköltsége 42,9 millió forint.) 
 

• CENTRAL EUROPE projekt (HU11-0008-PP4-2013): 
  

         Forster Központ: 
 „A Kulturális örökség társadalmi és gazdasági potenciáljának 
feltárása” program 
(A projekt összköltsége 257,0 millió forint) 
 

Lezárult projektek: 
 

•  NYDOP: 
 

      Forster Központ: 
- „Eszterháza Közép-Európa Kulturális Központ I. fejlesztési ütem” 

program (A projekt összköltsége 1.375,9 millió forint, melyhez NFÜ 
önerő támogatás 244,5 millió forint.) 

  
•    KEOP: 

 

                  Forster Központ: 
- „Az edelényi L'Huillier-Coburg kastély parkjának helyreállítása: I. 

ütem: a Kastély-sziget körüli Holt-Bódvaág revitalizációja (1. forduló: 
előkészítés)” program (A projekt összköltsége 12.343,9 millió forint.) 

- „A dégi Festetics-kastély történeti kertjének rekonstrukciója I. ütem: A 
Parktó helyreállítása” program (A projekt összköltsége 12.343,9 
millió forint volt.) 

 
•    EKOP: 

 

                    Forster Központ: 
- „ Egyablakos vámügyintézés” program (A projekt összköltsége 141,3 

millió forint volt.) 
- „A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal közszolgáltatásainak 

elektronizálása, informatikai rendszerének fejlesztése ” program 
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(A projekt összköltsége 199,9 millió forint volt.) 
 

•    ICEO79P: 
 

                     Forster Központ: 
- KÖZÉP-EURÓPAI TRANSZNACIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

PROGRAM  „A dunai limes közép-európai szakaszának nevezése ’A 
Római Birodalom határai’ nemzetközi UNESCO világörökségi 
helyszín részeként projekt”  (A projekt összköltsége 133,2 millió forint 
volt.) 

 
•    HU11-0145 

 

                  Forster Központ: 
- (Norvég Alap) „Táji értékek kataszterezése az Európai Tájegyezmény 

hazai bevezetetésének megalapozásához, a tájkarakter értékelés 
módszertanának kidolgozásához” TÉKA=TájÉrtékKAtaszter program 
 (A projekt összköltsége 24,0 millió forint volt.) 
 

•   TÁMOP 
 

                   Nemzeti Művelődési Intézet: 
- „Építő közösségek Bács-Kiskun megye három kistérségének 15 

településén ” program (A projekt összköltsége 80,9 millió forint volt.) 
- Híd a munka világába - felnőttképzési programok a munkanélküliség 

csökkentéséért” program (A projekt összköltsége 100,0 millió forint 
volt.) 

- „Közösségek építése a Körösök völgyében - a közművelődés a nem 
formális és informális tanulás szolgálatában Békés megyében” 
program (A projekt összköltsége 86,3 millió forint volt.) 

- Hagyomány-Tehetség-Korszerűség” program (A projekt összköltsége 
99,7 millió forint volt.) 

- TANULÁSSAL A JÖVŐÉRT: Győr-Moson-Sopron megye hátrányos 
helyzetű célcsoportjainak piaci alapú, gyakorlatorientált képzése, 
személyes és munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése ” program 
(A projekt összköltsége 24,5 millió forint volt.) 

- „Vasi Míves Tanoda ” program (A projekt összköltsége 100,0 millió 
forint volt.) 

- „HUMÁN-TÁR-HÁZ intézményesülése: széleskörű szakmai és 
intézményi együttműködésen alapuló, felnőttképzési centrum 
létrehozása.” program  (A projekt összköltsége 22,5 millió forint 
volt.) 

- Közös tudás” program (A projekt összköltsége 97,1 millió forint volt.) 
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11. cím: Közgyűjtemények 

 

A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, 
honlapjának címe 
 

A cím az alábbi 15 intézmény előirányzatait tartalmazza: 
 

Iparművészeti Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321183 
Honlap: www.imm.hu  

Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 308065 

Honlap: www.mmkm.hu  

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti 
Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 329134 
Honlap: www.ludwigmuseum.hu  

Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 307442 
Honlap: www.mkvm.hu   

Magyar Nemzeti Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321226 
Honlap: www.hnm.hu  

Magyar Nemzeti Levéltár 
Törzskönyvi azonosító száma: 309172 
Honlap: www.mol.gov.hu 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár 
Törzskönyvi azonosító száma: 598558 
Honlap: www.semmelweis.museum.hu 

Magyar Természettudományi 
Múzeum  
Törzskönyvi azonosító száma: 321194 
Honlap: www.nhmus.hu  

Néprajzi Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321172 
Honlap: www.neprajz.hu  

Országos Idegennyelvű Könyvtár 
Törzskönyvi azonosító száma: 309150 
Honlap: www.oik.hu 

Országos Széchényi Könyvtár 
Törzskönyvi azonosító száma: 309127 
Honlap: www.oszk.hu  

Országos Színháztörténeti Múzeum 
és Intézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 309381 
Honlap: http://szinhaziintezet.hu  

Petőfi Irodalmi Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321161 
Honlap: www.pim.hu  

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321150 
Honlap: www.skanzen.hu  

Szépművészeti Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321204 
Honlap: www.szepmuveszeti.hu 
 
 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 

A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak fenntartása és 
fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja a 
Kormányprogramban meghatározott feladatok megvalósítását.  
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A közgyűjteményi intézményrendszer általános feladata: a muzeális intézmények, 
könyvtárak és levéltárak őrizetében lévő gyűjtemények, valamint a nemzeti kulturális 
örökség részét képező maradandó értékű kulturális javak biztonságos megőrzése, 
fizikai állapotának helyreállítása, szakszerű feldolgozása, széleskörű hozzáférésének 
és az oktatás számára történő prezentálásának biztosítása; a közgyűjtemények 
értékmentő programjainak megkezdése, a múzeumi műtárgyak állagvédelme, tárolási 
(raktározási) és kiállítási körülményeinek javítása, megelőző műtárgyvédelem, 
amelyek meggátolják a nemzeti műtárgyállomány állapotának romlását, esetenként 
megsemmisülését. Lényeges elem továbbá a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás 
működtetése és az elektronikus tartalmak világhálón keresztül történő hozzáférhetővé 
tételének fejlesztése.  

A megyei önkormányzatok konszolidációja eredményeként, a megyei múzeumok, 
könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311/2012. (VIII. 23.) 
Korm. határozat alapján az esztergomi Balassa Bálint Múzeum 2013. január 1-jétől a 
Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményeként működik tovább.  

Fentieken túlmenően a megyei múzeumi szervezetek állami fenntartásban maradó 
tagintézményeiről szóló 1543/2012. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 2012. december 
30-ával további 12 muzeális intézmény integrálódott az országos múzeumok 
szervezetébe. 

A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campus-ban” elnevezésű 
állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat 
végrehajtásának eredményeként a Magyar Természettudományi Múzeum 
székhelyéül szolgáló Ludovika épületegyüttes vagyonkezelői joga, illetve a Múzeum 
által használt területeknek egy része átadásra került a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
részére. A területhasználatot az Egyetem és a Múzeum használati megállapodásban 
rögzítette.  

Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyütteshez és a Liget Budapest Projekthez 
kapcsolódó beruházások előkészítésével összefüggésben a 2013. évben a 
közgyűjtemények kiemelt feladatai között szerepelt az intézmények új múzeumi 
negyedbe való költözésre való felkészülése. Az előkészületek során megkezdődött az 
új működési koncepciók kidolgozása, több ízben elkészültek az új intézményekre 
vonatkozó alapvető stratégiai elképzelések és elindult az új állandó kiállítási 
koncepciók kidolgozása. 

Hatvani Vadászati Múzeum: A hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója során 
– az évek óta használaton kívüli épület hasznosítási elképzeléseinek eredményeként – 
2013. évben megkezdődött egy országos vadászati múzeum, a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum kialakítása a Kastély részeként.  

A Múzeum létrehozása az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében valósult 
meg, a projekt kedvezményezettje a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. A turisztikai célú hasznosítás 
lebonyolításával, szakmai irányításával – és a múzeum fenntartásával – a tárca a 
Magyar Természettudományi Múzeumot bízta meg. A Múzeum elkészítette a teljes 
tenderdokumentációt, a Vadászati Múzeum üzemeltetési tervét, kiállításainak 
koncepcióját, látványterveit, grafikai és kiviteli terveit. Emellett a Magyar Nemzeti 
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Múzeummal együttműködve elkészültek a Kastély építészeti és kiviteli tervei, 
valamint megtörtént a kivitelezés. A Vadászati Múzeum 2014 márciusától fogadja a 
nagyközönséget. 
 

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 18 836,3 16 813,5 16 813,5 28 745,8 20 760,3 110,2% 72,2% 
ebből: 
személyi 
juttatás 

7 499,8 8 364,2 8 364,2 8 747,8 7 893,9 105,3% 90,2% 

Bevétel 7 949,5 5 099,0 5 099,0 8 549,3 7 974,8 100,3% 93,3% 
Támogatás 9 865,2 11 714,5 11 714,5 17 812,8 17 812,8 180,6% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

2 906,8 0,0 0,0 2 383,7 2 116,4 72,8% 88,8% 

Létszám (fő)  2447 2882  2885 2835 115,9% 98,3% 
 

 millió forintban egy tizedessel fő 

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

Létszám  
(engedélyezett) 

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti 
előirányzat (eredeti) 16 813,5 5 099,0 11 714,5 8 364,2 2 882,0 

Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskörben 5 982,4 0,0 5 982,4 271,4 0,0 
1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat: az új nemzeti 
közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításának 
előkészítése 253,0 0,0 253,0 14,0   
1041/2013. (II. 1.) Korm. határozat: a Pákozd–
Sukorói Csata Emlékkiállítás fenntartása (MNM-
től, EMMI-HM megállapodás alapján) -24,1 0,0 -24,1 -15,0   
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat: 
bérkompenzáció 261,6 0,0 261,6 206,0   
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat : 
bérkompenzáció elszámolása -20,8 0,0 -20,8 -16,4   
1175/2013. (IV. 5.) Korm. határozat: a 
Szépművészeti Múzeum felújítási és működési 
célú kiadásaihoz 200,0 0,0 200,0 0,0   

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat -203,5 0,0 -203,5 0,0   
1529/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat: az új 
nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes és a Liget 
Budapest Projektekhez kapcsolódó beruházások 
előkészítése 384,7 0,0 384,7 54,1   
1560/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat: a 
„Catastrum” című katasztertörténeti folyóirat 
működési költségeinek támogatása – VM-MNL 0,6 0,0 0,6 0,0   
8969/19/2013 NGM levél: Prémiumévek program 
I. negyedév 8,3 0,0 8,3 6,5   
16672/18/2013 NGM levél: Prémiumévek 
program II. negyedév 8,1 0,0 8,1 6,3   
22872/15/2013 NGM levél: Prémiumévek 
program III. negyedév 9,7 0,0 9,7 7,6   
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27462/16/2013 NGM levél: Prémiumévek 
program IV. negyedév 8,4 0,0 8,4 6,5   
1687/2013. (IX. 30.) Korm. határozat: a Magyar 
Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma 
restaurálásának befejezése és a sziráki Teleki-
sírbolt teljes helyreállítása – MEH 65,0 0,0 65,0 1,8   
1929/2013. (XII. 11.) Korm. határozat: az OSzK 
gyűjteményeinek restaurálása-ME 30,0 0,0 30,0 0,0   
1950/2013. (XII. 17.) Korm. határozat: a 
Szigetköz ökológiai monitoringját végző 
intézmények támogatása – VM-MTM 1,4 0,0 1,4 0,0   
1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat: a SOMKL 
homlokzat felújítására és környezetének 
revitalizációjára, ill. a nagycenki Széchenyi István 
Emlékmúzeum rekonstrukciójára (MNM) 200,0 0,0 200,0 0,0   
1977/2013. (XII. 19.) Korm. határozat 
Szépművészeti Múzeum 4 800,0 0,0 4 800,0 0,0   

Irányítószervi hatáskörben 754,3 638,4 115,9 41,4 3,0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján 59,8 0,0 59,8 16,3 0,0 

 - Magyar Tudományos Akadémia 59,8 0,0 59,8 16,3   
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatból/részére: 50,1 0,0 50,1 -4,7 0,0 
     - Fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás 101,2 0,0 101,2 6,3   
     - Fejezeti kezelésű előirányzat részére 
átcsoportosítás -51,1 0,0 -51,1 -11,0   
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-
módosítás 644,4 638,4 6,0 29,8 3,0 

     - intézmények közötti átcsoportosítás 6,0 0,0 6,0 5,1   

     - kiemelt ei közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 17,8   

     - többletbevétel engedélyezése 638,4 638,4 0,0 6,9   

     - miniszteri döntéssel (PIM) 0,0     0,0 3,0 

Intézményi hatáskörben 5 195,6 5 195,6 0,0 70,8 0,0 

   2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2 383,7 2 383,7   795,5   

   Többletbevétel 2 746,2 2 746,2   248,7   

   Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -979,8   

   Átvett előirányzat-maradvány 65,7 65,7   6,4   

Előirányzat-módosítás összesen: 11 932,3 5 834,0 6 098,3 383,6 3,0 

2013. évi módosított előirányzat 28 745,8 10 933,0 17 812,8 8 747,8 2 885,0 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az előirányzatok évközi változásai 
 
Az intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 11.932,3 millió forinttal 
nőtt 2013. évben. Az előirányzat-növekedésből 4.931,2 millió forintot a működési 
kiadások előirányzatának, 7.001,1 millió forintot a felhalmozási kiadások 
előirányzatának növekedése tesz ki. A módosított kiadási előirányzat (28.745,8 millió 
forint) terhére 2013. évben 20.760,3 millió forint teljesült, ami 72,2%-os teljesítési 
aránynak felel meg. A kiadások teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú 
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kiadások aránya 91,8% volt. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 1.712,4 
millió forint, ami 23,9%-os részarányt mutat a 7.165,5 millió forintos módosított 
előirányzathoz képest.  

Az előirányzat-módosítások összegéből 5.195,6 millió forint intézményi hatáskörben, 
754,3 millió forint irányítószervi hatáskörben, míg 5.982,4 millió forint kormányzati 
hatáskörben történt. A kormányzati hatáskörű előirányzat módosításból 240,8 millió 
forintot a dolgozók 2013. évi keresetének kiegészítésére fordítottak, 34,5 millió forint 
pedig a prémiumévek program kapcsán került biztosításra.  

A Szépművészeti Múzeum felújítási és működési célú kiadásaihoz szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1175/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a Múzeum 200,0 
millió forint támogatásban részesült felújítási célokra. A feladatok nagyrészt 2013. 
évben megvalósultak, ennek köszönhetően kerülhetett sor többek között a Régi Szobor 
és az Egyiptomi állandó kiállítás területének kialakítására és e kiállítások 
megnyitására. 
Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez 
szükséges intézkedésekről szóló 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat alapján 98,6 
millió forint támogatást kapott a Múzeum a projekt megvalósításának előkészítésére, 
illetve 154,4 millió forintot a nemzetközi tervpályázat lebonyolítására.  
A Kormány az 1529/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatával az új nemzeti 
közgyűjteményi épületegyütteshez és a Liget Budapest Projekthez kapcsolódó 
beruházások előkészítéséhez szükséges források biztosítása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 384,7 millió forint támogatást kapott 
az intézmény. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. 
törvény 99 évre a 100%-os állami tulajdonú Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. 
vagyonkezelésébe adta az állam 29732/1 helyrajzi számú ingatlanon fennálló 
építményeken kívüli területének vagyonkezelői jogát. A beruházásokat a jövőben már 
a Zrt. fogja lebonyolítani, a Szépművészeti Múzeum feladata a nemzetközi 
tervpályázatok lebonyolítását követően a Liget Budapest Projekttel kapcsolatosan 
befejeződik, annak egyik elemét, a Szépművészeti Múzeum Román Csarnokának 
rekonstrukcióját fogja továbbvinni. 
A Kormány az 1977/2013. (XII. 19.) Korm. határozatával – a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból – 4.800,0 millió forint forrást biztosított a 
Szépművészeti Múzeum részére az ókori római eredetű, felbecsülhetetlen értékű 
Seuso-kincsleletek egyes darabjai repatriálása kiadásainak finanszírozására.  
2013. évben a páratlan kincsek hét darabját sikerült Magyarországnak 
visszavásárolnia, azok hazahozatala 2014 márciusában megtörtént. Az 1562/2013. 
(VIII. 16.) Korm. határozat alapján a Múzeum más fejezet kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványából 450,0 millió forint többletforrást kapott a 2013 őszén 
megrendezett „Caravaggiotól Canalettóig – Két évszázad itáliai festészetének 
remekművei” című kiállítás támogatására. A kiállítás célja a 15–18. századi itáliai 
festészet bemutatása volt, az olasz-magyar kulturális évadzáró rendezvényeként. A 
kiállítás rendkívüli sikerét fémjelezte, hogy hasonló átfogó bemutatóra még soha nem 
került sor Magyarországon, de még nemzetközi viszonylatban is ritkaságnak számított. 
Szintén az előbbi határozat alapján további 115,0 millió forint támogatást kapott az 
intézmény egy, a hazai gyűjtéstörténetben is páratlan értékű feliratos óbirodalmi 
sírfaltöredék műtárgy megvásárlására az Egyiptomi Gyűjtemény részére. A 3 darabból 
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álló műtárgy a Múzeum 2013. december 12-én megnyílt új állandó kiállításán került 
bemutatásra. Az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján a fejezet 
kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult maradványából 70,0 millió forint 
többletforrás került biztosításra a Szépművészeti Múzeum részére az 1940-es években 
Károlyi István által a Múzeumban letétbe helyezett és jelenleg nem fellelhető 
műtárgyak család részére történő ellentételezésére, valamint 54,5 millió forint a 
Károlyi család hagyatékából letétbe helyezett műtárgyak Magyar Állam részére 
történő megvásárlásának finanszírozására. A kártérítés kifizetése a 2013. év során 
megtörtént, a vásárlás pedig áthúzódott 2014. évre. 
 

A Kormány 1041/2013. (II. 1.) Korm. határozata alapján a tárca a Magyar Nemzeti 
Múzeum költségvetése terhére 24,1 millió forintot adott át a Honvédelmi 
Minisztérium részére a Pákozd-Sukorói Csata Emlékkiállítás fenntartása céljából, a két 
fejezet között született megállapodás alapján. Az 1687/2013. (IX. 30.) Korm. határozat 
alapján az intézmény részére 65,0 millió forint többletforrás került biztosításra az 
Esztergomi Vármúzeum restaurálásának befejezése, valamint a sziráki Teleki-sírbolt 
teljes helyreállítása céljából. Az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat alapján 101,0 
millió forint többletforrás került biztosításra az intézmény részére más fejezet 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából az „Országjáró Múzeumok 
projekt” megvalósításának finanszírozására. A projekt első üteme – a Szent István-
évhez kapcsolódva – az esztergomi Várkápolna (részleges) átadásához kapcsolódott 
2013 decemberében. A bemutatkozó rendezvény rendkívül nagy sikert aratott. A 
Múzeum további 100,0 millió forint többletforrásban részesült az év során a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum rekonstrukciójára, 
valamint e határozat alapján a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 
Levéltár részére szintén 100,0 millió forint került biztosításra a székhelyéül szolgáló 
ingatlan homlokzatának felújítására, valamint környezetének revitalizációjára.   

A Magyar Nemzeti Levéltár a Kormány 1560/2013. (VIII. 16.) Korm. határozata 
alapján 0,6 millió forint többlettámogatást kapott a Catastrum c. katasztertörténeti 
folyóirat működési költségeinek finanszírozására, valamint az 1700/2013. (X. 4.) 
Korm. határozat alapján biztosított 85,0 millió forint többletforrás terhére 2013 
novemberében megkezdődött a Cseh Tamás Archívum kialakítása a Budapest, Úri 
utca 54-56. sz. alatt, melynek ünnepélyes átadására 2014. január 22-én került sor. 

Az Országos Széchényi Könyvtár részére, gyűjteményeinek restaurálása céljából 
30,0 millió forint többlettámogatás került biztosításra az 1929/2013. (XII. 11.) Korm. 
határozat alapján.  

A Magyar Természettudományi Múzeum az 1950/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján a Szigetköz ökológiai monitoringját végző intézmények támogatása címén 1,4 
millió forint támogatást kapott a 2013. év során. 

A Kormány 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozata alapján 203,5 millió forint összegű 
előirányzat-módosítás került végrehajtásra a közgyűjteményeknél. 
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Az irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítás 7,9%-át, azaz 59,8 millió forintot 
tesz ki az az összeg, amelyet más fejezettől, elsősorban az MTA-tól OTKA támogatás 
kapcsán vettek át az intézmények.  

A Szépművészeti Múzeum a 2013. évi szakmai feladatok végrehajtásához a fejezeti 
kezelésű előirányzatok javára 28,0 millió forintot biztosított saját költségvetése 
terhére, az Országos Széchényi Könyvtár 90,0 millió forint támogatásban részesült a 
közkönyvtári kölcsönzési jogdíjakkal kapcsolatos kiadások támogatására. Szintén a 
fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 0,5 millió forint támogatásban részesült az 
Országos Idegennyelvű Könyvtár az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 
működtetéséhez, a Ludwig Múzeum 8,0 millió forint többletforrást kapott az 
alaptevékenysége ellátásának biztosítására, valamint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
részére 2,7 millió forint forrás került biztosításra az „Itthon vagy – Magyarország 
szeretlek” című programsorozat támogatása céljából. Egyéb irányítószervi hatáskörben 
történt előirányzat-módosításként jelennek meg a többletbevételek kapcsán történt 
előirányzat növelések, valamint a címek közötti átcsoportosításokból adódó 
előirányzat növelések.   

A saját hatáskörű előirányzat-módosításra az európai uniós programok 
megvalósításával, illetve az év közben befolyt egyéb többletbevételek 
előirányzatosításával összefüggésben került sor 2.746,2 millió forint összegben. A 
2012. évi maradvány igénybevétele, illetve átvétele 2.449,4 millió forinttal járult hozzá 
a saját hatáskörű előirányzat-módosításhoz.  
 
Az év folyamán végrehajtott szervezeti, takarékossági intézkedések 
 
Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján a cím támogatási előirányzata 203,5 
millió forinttal módosult. Az aktuális gazdasági környezethez igazodva az 
intézmények megtakarító és bevételnövelő intézkedéseket tettek. Általánosságban 
elmondható, hogy az előző évet érintő megtakarítási intézkedések folytatásaként az 
üzemeltetési kiadások döntő mértékét működési bevételből tudják fedezni az 
intézmények. 

Az intézmények folyamatosan keresik az alternatív fűtési és világítási lehetőségeket, 
költségkímélő megoldási módokat, pályázati lehetőségeket, amelyek segítenek a 
gazdasági egyensúlyuk megtartásában. Ennek érdekében – a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft., mint gesztor szervezet lebonyolításában – a 
villamosenergia és földgázenergia területén, a közgyűjtemények többségének 
bevonásával, 2013. II. negyedévében közbeszerzési eljárás került kiírásra. A nyertes 
cégekkel az új energia-szerződések megkötésre kerültek, melynek eredményeképpen 
az első megtakarítások már 2013. évben is jelentkeztek. A takarékosság és 
gazdaságosság elvét figyelembe véve az intézmények folyamatosan felülvizsgálják az 
egyéb szolgáltatási szerződéseiket is.  

Az 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat alapján a Kormány beszerzési tilalmat rendelt 
el az informatikai eszköz-, bútor, gépjármű és telefon beszerzésekre, így az 
intézmények felhalmozási előirányzatának teljesítése nagyban, 76,1%-kal elmaradt a 
módosított előirányzattól. 
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A személyi juttatások előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatás 2013. évi 8.364,2 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 
8.747,8 millió forintra módosult. Ebből 271,4 millió forint kormányzati hatáskörben 
történt növelés, ami 95,0%-ban a bérkompenzációra és az új nemzeti közgyűjteményi 
épületegyüttes megvalósítására biztosított forrás. 41,4 millió forint irányítószervi 
hatáskörű módosítás, mely nagyrészt a többletbevételek előirányzatosítását, 
feladatváltozásból adódó intézmények közötti átrendezéseket, ill. a Magyar 
Tudományos Akadémiától OTKA pályázatokra kapott előirányzatokat foglalja 
magában. 70,8 millió forint intézményi hatáskörű módosítás volt, leginkább 
maradvány-igénybevétel, átvétel 801,9 millió forint összegben, valamint 
többletbevétel előirányzatosítása 248,7 millió forint összegben. A módosított 
előirányzat terhére 7.893,9 millió forint kiadás teljesült, amely 90,2%-os teljesítésnek 
felel meg. A személyi juttatás kiemelt előirányzatból az év során az intézményeknél 
több ízben került sor átcsoportosításra a dologi kiadások előirányzat javára összesen 
979,8 millió forint összegben, a gazdasági egyensúly javítása, helyreállítása 
érdekében.  

A közgyűjtemények 2013. évi költségvetésének eredeti előirányzatához engedélyezett 
létszám 2.882 fő volt, amely év végére miniszteri döntés alapján 2.885 főre változott.   
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása 

 
A dologi kiadások 5.925,7 millió forintos eredeti előirányzata az év során 10.222,3 
millió forintra módosult. Az előirányzat növekedését az intézményi kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás, az uniós projektek végrehajtásával összefüggő 
előirányzat-növekedés, az év közben biztosított előirányzatok és céltámogatások, 
valamint a nemzetközi szakmai pályázatok pénzeszközei, illetve a 2012. évi 
maradvány felhasználása idézte elő. 
  
A dologi kiadások 8.877,0 millió forint összegű teljesítéséből készletbeszerzésre 
1.062,9 millió forintot (12,0%-ot), kommunikációs szolgáltatásra 236,2 millió forintot 
(2,7%-ot), szolgáltatási kiadásokra 4.235,5 millió forintot (47,7%-ot) használtak fel az 
intézmények. A szakmai feladatok teljesítésével összefüggő vásárolt közszolgáltatásra 
a dologi kiadásokból 357,6 millió forintot (4,0%-ot) fordítottak. Az ÁFA kiadások 
1.646,3 millió forintot, 18,5%-os részarányt képviselnek. A kiküldetés, a reprezentáció 
kiadásai 324,5 millió forintot (3,7%-ot), míg a szellemi tevékenység végzése 79,7 
millió forintot, 0,9%-os részarányt képvisel az összkiadásból. Az egyéb költségvetési 
befizetések kapcsán 117,0 millió forint kiadás teljesült, ami 1,3%-os részaránynak 
felel meg. Az adók, díjak, egyéb kiadások 371,4 millió forintot (4,2%-ot) jelentenek az 
összkiadásból.  
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Támogatásértékű működési kiadások, egyéb működési célú támogatások, 
kiadások előirányzatának alakulása 
 
Egyéb működési célú támogatások, kiadások eredeti előirányzata 51,1 millió forint 
volt, amely Kormány hatáskörben 235,0 millió forinttal, irányítószervi hatáskörben 
90,0 millió forinttal növekedett, intézményi hatáskörben pedig 95,9 millió forinttal 
csökkent az év során. A módosított előirányzat 280,2 millió forint, amelynek terhére 
228,6 millió forint teljesítés történt, ami 81,6%-os arányt mutat.  

Az ezen a jogcímen teljesült kiadások nagyrészt a teremőrzési feladatok részbeni 
ellátásával összefüggésben keletkeztek, valamint az 1031/2013. (I. 30.) Korm. 
határozat alapján az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításának 
előkészítésével összefüggő kiadások és az Országos Széchényi Könyvtár részére 
közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak támogatása címén megítélt kifizetések teljesítési 
adatait tartalmazza. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A felhalmozási kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 164,4 millió forint volt, amely 
év közben a Kormány hatáskörében 5.170,0 millió forinttal, irányító szervi 
hatáskörben 13,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben 1.817,8 millió forinttal 
került módosításra. A 7.165,5 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 
1.712,4 millió forint, amely 23,9%-nak felel meg.  

A jogcím terhére többek között életveszély-, kárelhárítási, állagmegóvási és 
energiaracionalizálási munkákat, valamint az új nemzeti közgyűjteményi 
épületegyüttes megvalósítása előkészítésével kapcsolatos beruházási munkálatokat 
végeztettek az intézmények és műtárgybeszerzéseket valósítottak meg. 

A felhalmozási kiadások legjelentősebb tétele a Kormány 1977/2013. (XII. 19.) Korm. 
határozatával a Szépművészeti Múzeum részére biztosított 4.800,0 millió forint 
összegű forrás, az ókori római eredetű, felbecsülhetetlen értékű Seuso-kincsleletek 
egyes darabjai repatriálása kiadásainak finanszírozására. 2013. évben a páratlan 
kincsek hét darabját sikerült Magyarországnak visszavásárolnia, azok hazahozatala 
2014 márciusában megtörtént. Az 1175/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a 
Múzeum további 200,0 millió forint támogatásban részesült felújítási célokra. A 
feladatok nagyrészt 2013. évben megvalósultak, ennek köszönhetően kerülhetett sor 
többek között a Régi Szobor és az Egyiptomi állandó kiállítás területének kialakítására 
és e kiállítások megnyitására. 

A Magyar Nemzeti Múzeum 100,0 millió forint többletforrást kapott az év során a 
Kormány 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozata alapján a nagycenki Széchenyi 
István Emlékmúzeum rekonstrukciójára, melyből 70,0 millió forint beruházási kiadás, 
valamint e határozat alapján a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és 
Levéltár 100,0 millió forintot kapott a székhelyéül szolgáló ingatlan homlokzatának 
felújítására, valamint környezetének revitalizációjára. Sárospatakon a Rákóczi 
Múzeum kiállítótermeinek 2011. évben elkezdődött felújítását a Magyar Nemzeti 
Múzeum a 2013. évben is tovább folytatta. A felhalmozási előirányzat terhére továbbá 
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térfigyelő kamerák/video-rendszerek kiépítése, raktári polcrendszerek kialakítása, 
Mátyás-templommal összefüggő beruházási kiadások valósultak meg.    

A Petőfi Irodalmi Múzeum a felhalmozási előirányzatát a digitális adatvagyonának 
biztonságos megőrzését, kezelését szolgáló eszközök beszerzésére,  jegyértékesítő 
rendszer és a megváltozott NAV előírásoknak megfelelő pénztárgépek beszerzésére, 
cseréjére fordította.  

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár esetében a villámhárító rendszer cseréje, EPH 
védelem kialakítása, villámvédelmi kapcsolók felszerelése, valamint a 
tűzjelzőrendszer fejlesztése, a mindennapi munkához szükséges szakmai és irodai 
szoftverek beszerzése, a tetőszerkezet rossz állapota miatt a tető faanyagának 
vizsgálata valósult meg a 2013. év során. 

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum az épületében elhelyezkedő férfi-
mosdó kárelhárítás miatti karbantartását, ezt követően felújítását, helyreállítását és a 
közvetlen életveszély elhárítását valósította meg beruházási előirányzata terhére. 

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum korábbi székhelyéről 2011. 
évben történő átköltözését követően az új székhely múzeummá történő átalakításával 
kapcsolatos munkálatok tovább folytatódtak 2013. évben is. Az engedélyeztetési 
eljárások elhúzódása miatt többek között a felvonó kiépítése és a földszinti mosdók 
átépítése 2013. évben folytatódott, valamint elkészült a két épületrészt összekötő 
folyosó is. 

A Magyar Nemzeti Levéltár – mint jogutód – intézményi keretein belül 2013. évben 
folytatódott a Fejér Megyei Levéltár 2006. évben megkezdődött rekonstrukciója, 
melyhez 500,0 millió forint került biztosításra 2012. évben. Az ingatlan birtokbaadása 
2014. január 28-án megtörtént. A felhalmozási kiadások terhére 2013 novemberében 
megkezdődött a Cseh Tamás Archívum kialakítása a Budapest, Úri utca 54-56. sz. 
alatt, melynek ünnepélyes átadására 2014. január 22-én került sor. Megvalósult 
továbbá a Bécsi kapu téri épület nyílászáróinak felújítása, a budavári domborzati 
elhelyezkedéssel összefüggő támfal megerősítése, a Békés Megyei Levéltár fűtési-
szellőztetési rendszerének felújítása, nyílászárók cseréje, a Pest Megyei Levéltár 
légtechnikai berendezéseinek felújítása, a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár 
tetőszerkezetének rekonstrukciója, a Heves Megyei Levéltár elektromos hálózatának 
teljes cseréje és a tetőhéjazat felújítása, a Csongrád Megyei Levéltár homlokzatának 
felújítása, valamint a Veszprém Megyei Levéltárnál a falnedvesedés megszüntetése. A 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban azbesztmentesítés történt és a közüzemi 
szolgáltatások mérésére és megosztására alkalmas fogyasztásmérők kerültek 
beépítésre, amelytől 30%-os költségmegtakarítást várnak. A beruházás várhatóan 2 év 
alatt térül meg.  
 
A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai 
 
Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 5.099,0 millió forint bevétellel 
került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 3.450,3 
millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek a tervezett alatt, 7.974,8 
millió forint összegben teljesültek, ami 93,3%-os aránynak felel meg. A befolyt 
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bevételekből 4.752,0 millió forint intézményi működési bevétel, 3,4 millió forint 
felhalmozási bevétel, 2.810,0 millió forint támogatásértékű bevétel, 409,4 millió forint 
pedig államháztartáson kívülről származó pénzeszközátvételből származott. A bevételi 
lemaradás elsősorban a bérleti és lízing díjbevételek, jegybevételek, valamint 
értékesítésekből származó bevételek elmaradása miatt keletkezett. 
 
Előirányzat maradványok alakulása 
 
Az intézmények 2013. évi kiadási megtakarítása 8.059,3 millió forint, míg a 2013. évi 
bevételi lemaradásuk összesen 920,7 millió forint. Az előző évben képződött és 
felhasználatlan előirányzat-maradvány összege 267,2 millió forint, a vállalkozási 
tevékenység maradványa 2,8 millió forint, így a 2013. évi maradvány összege 7.408,6 
millió forint. A maradvány összegéből 7.252,5 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt, melyből 0,2 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány, 
illetve 156,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, melynek 
99,9%-a további felhasználásra visszakért maradvány. A nagy összegű maradvány az 
előirányzatok évközi változásai fejezetnél felsorolt kormányzati többletforrások, 
valamint az európai uniós források terhére megkötött kötelezettségvállalások pénzügyi 
teljesülésének a 2014. évre történő áthúzódásának a következménye. 
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 8,1%-kal, 4.894,7 millió 
forinttal csökkent 2013. évben, elsősorban nem aktivált beruházásokból, 
selejtezésekből, illetve térítésmentes átadásokból adódóan. Ezen belül az immateriális 
javak bruttó értéke 31,6 millió forinttal, az ingatlanok bruttó értéke 5.006,1 millió 
forinttal csökkent. A gépek, berendezések, felszerelések értéke 112,6 millió forinttal, a 
járművek állománya 30,1 millió forinttal, míg a tenyészállatok értéke 0,3 millió 
forinttal növekedett az év során.  
Az immateriális javak selejtezésére 115,9 millió forint értékben, ingatlanok 
selejtezésére 1,1 millió forint összegben, míg a gépek, berendezések, felszerelések 
selejtezésére, megsemmisülésére 328,6 millió forint bruttó értékben került sor. Nem 
aktivált beruházások értéke az immateriális javak esetében 4,5 millió forint, az 
ingatlanok esetében 629,0 millió forint, gépek, berendezések járművek és felszerelések 
esetében 47,7 millió forint, valamint a járművek esetében 2,3 millió forint. Gépek, 
berendezések értékesítésére 0,1 millió forint összegben, járművek értékesítésére 1,6 
millió forint összegben, valamint tenyészállatok értékesítésére 0,8 millió forint 
összegben került sor. Térítésmentes átadás okán az ingatlanok bruttó értéke 9.240,1 
millió forinttal csökkent. A csökkenés teljes egészében a Magyar Természettudományi 
Múzeumnál jelentkezett, a 1158/2012. (V. 18. ) Korm. határozat végrehajtása, azaz a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezése kapcsán. 
Beszerzésekből, illetve felújításokból adódóan az immateriális javak értéke 44,0 millió 
forinttal, az ingatlanok, vagyoni értékű jogok értéke 1.367,8 millió forinttal, a gépek, 
berendezések, felszerelések értéke 349,3 millió forinttal, a járművek értéke 26,8 millió 
forinttal, míg a tenyészállatok értéke 1,1 millió forinttal emelkedett a 2013. évben.  
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A befektetett eszközök bruttó értékének 13,7%-a „0”-ra leírt. 2013. évben 943,5 millió 
forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 692,0 millió forint 
értékcsökkenés kivezetése történt meg. A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 
0,1 millió forint. A befektetett eszközök nettó értéke 38.855,7 millió forint. 
 
Vállalkozási tevékenység bemutatása 
 
2013. évben vállalkozási tevékenységet a közgyűjtemények közül a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum végzett.  

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum vállalkozási kereteken belül működteti a Pékséget, a 
Szatócsboltot, a Skanzen-házat, a Fagylaltozót, valamint a Portéka boltot és a Resti 
Kávézót, a Mádi Borozóval bezárólag. Az intézmény területén működő vendéglátó és 
kereskedelmi egységek, valamint a Szentendre városban található Skanzen-ház 
péküzlet jelentős mértékben járulnak hozzá a Múzeum bevételeihez. Az utóbbi 
években Skanzen-termékek forgalmazásával is foglalkozik az intézmény. 2013. évben 
a Múzeum bővítette a bizományosi értékesítésben lévő áruk mennyiségét. A 
fesztiválokhoz kapcsolódva vásárokat szerveztek, amelyekre a Múzeum boltjai is 
kitelepültek, tovább növelve a bevételeket.  Évközben több akciót is szerveztek a 
forgalom növelése érdekben.  

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum vállalkozási tevékenysége a 
múzeumshop, illetve webshop működtetését foglalja magában, ami ajándéktárgyak 
forgalmazását és katalógus értékesítését jelenti. Az intézmény számos akcióval és 
csomagajánlattal igyekezett erősíteni az eladást. 2013. évben a könyv-kiskereskedelmi 
tevékenységből realizált bevételek fedezték az 1 fő alkalmazott bérét és járulékait, 
illetve az eladott áruk beszerzési értékét, így a vállalkozási tevékenység 
eredményeként tartalék nem képződött.   

A vállalkozási tevékenységek kiadásai 79,5 millió forint összegben, bevételei pedig 
84,7 millió forint összegben teljesültek, így a vállalkozások eredménye 5,2 millió 
forint, mely a Szabadtéri Néprajzi Múzeumnál realizálódott. A vállalkozási 
tevékenység eredményéből 2,8 millió forint az intézmény alaptevékenységébe, 2,4 
millió forint pedig a vállalkozási tevékenységébe került visszaforgatásra.  

 
Nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

1.  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
 
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum az elmúlt évek során három pályázatot 
nyújtott be európai uniós támogatás céljából, melyből mindhárom pályázatot 
nyertesnek ítélt meg az NFÜ. Az „Ipari Örökség Programok” (TÁMOP 3.2.8. B-12/1-
2012-0011.) című pályázaton a teljes megpályázott összeget, azaz 20,0 millió forintot 
nyert el az intézmény, melyből a 2013. évi felhasználás 15,0 millió forint volt, a 
projekt záró elszámolásának benyújtása  áthúzódott a következő évre.   
Az „Ipari Örökség Múzeuma” (TIOP-1.2.2-11/1-2012-0073.) elnevezésű pályázat 
esetében 43,7 millió forintot ítéltek meg a Múzeum számára, ebből a 2013. évi 
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felhasználás 4,0 millió forint volt, a program megvalósítás alatt áll. A „Diósgyőr 
Kincsei” (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0390.) elnevezésű pályázattal 30,0 millió forintot 
nyert el az intézmény, melyből a 2013. évi felhasználás 9,0 millió forint volt, a 
program  megvalósítás alatt áll. 
 

2. Magyar Nemzeti Levéltár 
 
A Levéltár két konzorciumi partnerrel együtt (NISZ Zrt. és Budapest Főváros 
Levéltára) az Elektronikus Kormányzati Operatív Program (EKOP 1.2.8.) keretében az 
„Elektronikus Levéltár” projekt megvalósításához 647,4 millió forint összegű 
támogatást nyert el. A projektet az intézmény 2013. szeptember 30-án sikeresen 
lezárta. A programban vállaltaknak megfelelően a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltárában megkezdődött az új nyilvántartó rendszer használata, a kutatók számára 
lehetővé vált az iratanyagokhoz való elektronikus hozzáférés, az intézmény alkalmassá 
vált az elektronikus iratok fogadására. A program keretében létrejött a központi 
elektronikus infrastruktúra, a telekommunikációs kapcsolat, megkezdődött az 
informatikai rendszer egységes szempontok szerinti fejlesztése, elvégezték a megyei 
levéltárak törzskönyvi nyilvántartásainak és adatbázisainak felmérését. Ennek 
eredményeként 2014. június 30-ra minden megyei levéltár használatba veheti az új 
egységes elektronikus nyilvántartási rendszert. 
A Magyar Nemzeti Levéltár a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 
kulturális szakembereinek továbbképzése céljából további 28,2 millió forint 
támogatást nyert el szolgáltatásainak fejlesztése érdekében. A Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program keretében a „Múltat kutatva, jelenben mutatva” című 
pályázattal 47,2 millió forintot, valamint az Államreform Operatív Program keretében 
a Levéltárban vezetett hiteles és tájékoztatási célú nyilvántartásokkal összefüggő 
migrációs és adattisztítási feladatokra 99,5 millió forintot nyert el. 
 

3. Magyar Nemzeti Múzeum 
 
A Múzeum az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0016 „A Magyar Nemzeti Múzeum 
attrakciófejlesztése a MNM Rákóczi Múzeuma (Sárospatak) I. Rákóczi György 
Ágyúöntő-műhelyének interaktív kiállítóhellyé történő fejlesztésével és 
Sárazsadányban néprajzi élményközpont kialakításával” című pályázattal 500,0 millió 
forint támogatást nyert el. A projekt célja a Rákóczi Múzeum fejlesztése, időtartama: 
2013.-2014. április 30. A támogatás összegéből a 2013. évi felhasználás 77,9 millió 
forint volt.  

A 2010. évben megvalósításra került Közép-Magyarországi Operatív Program 
keretében a "Visegrádi királyi palota turisztikai funkcióbővítő programja - Mátyás 
Király Történelmi Játszópark létrehozása " című projekt (KMOP-3.1.1/C-2008-0003). 
A pályázat jelenleg a fenntartási időszakban van. 

2012 decemberében a Magyar Nemzeti Múzeum az Új Széchenyi Terv KDOP-
2.1.1/B-12-2012-0005. azonosítószámú projektje keretében, az Európai Unió 
közreműködésével 500,0 millió forint összegű támogatást nyert az esztergomi 
Vármúzeum középkori tereinek helyreállításához. 2013. évben az első előleg 125,0 
millió forint volt. Elkezdődtek a régi rész megújulását célzó munkák. 2013. december 
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15-én – a restaurálás befejezése után – ünnepélyesen átadásra került a 
nagyközönségnek a királyi kápolna. 

A Balassa Bálint Múzeumban európai uniós pályázat segítségével kialakításra került 
egy interaktív látványtár, mely egyúttal a múzeumpedagógiai foglalkozások helyszíne 
is lehet. E munka az irodaépület földszinti terei egy részének jelentős mértékű 
átalakítását is maga után vonta. A 2012. évben elnyert 65,9 millió forintos TIOP-1.2.2-
11/1-2012-0077 számú „A múlt nem halt meg, hanem hat reánk…(Babits Mihály) 
Látványtár a Balassa Bálint Múzeum gyűjteményének legszebb darabjaiból” című 
pályázat kapcsán 3 elszámolás került elfogadásra 40,2 millió forint összegben.  
 

4. Néprajzi Múzeum 
 

TÁMOP 3.2.11./10-1/KMR-2010-0002. „Mesével-játékkal a néprajzról - 
Múzeumpedagógiai programok a Néprajzi Múzeumban minden korosztály számára” 
címmel múzeumpedagógiai programokra kapott támogatást az intézmény. A 
támogatás összege 45,3 millió forint. A Múzeum a projekt keretében minden 
korosztály számára biztosította a tananyaghoz kötődő múzeumi foglalkozásokon való 
részvételt. Enyhén fogyatékos és vak gyermekek számára is kínáltak múzeumi órákat. 
A projekt lezárása 2012. augusztus 31-én megtörtént, az elfogadott végelszámolás 
kifizetése 2013-ra áthúzódott. Jelenleg a pályázatban kötelező fenntartási időszakra 
meghatározott feladatok, előadások, foglalkozások zajlanak. 
KEOP-5.6.0/12-2013-0031. „A Néprajzi Múzeum energiahatékonysági beruházása és 
fűtéskorszerűsítése” című pályázata 83,0 millió forint  támogatást nyert. Az Intézmény 
az erről szóló értesítést 2013. december 11-én kapta meg, így a támogatás 
felhasználása 2013-ban nem kezdődött el.  
 

5. Magyar Természettudományi Múzeum 
 
A Múzeum a TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0008. „Élet a tölgyfa körül” című pályázat 
keretében 11,9 millió forint támogatást nyert el a Mátra Múzeum kapcsán. A projekt 
100%-os támogatottságú, a 2013. évben felhasznált rész 10,5 millió forint, a projekt 
lezárása 2013. november 30-án megtörtént.  

A KEOP-6.1.0./C/11-2012-0003. „Lakó-parkok és park-lakók” című pályázat 
keretében az intézmény 128,7 millió forint támogatást nyert el. A projekt 100%-os 
támogatottságú, a 2013. évben felhasznált rész 3,8 millió forint, a projekt lezárásának 
határideje 2014. június 30.  

Az Európai Unió 7. keretprogramjában támogatott Synthesys 2 (2009-2013) projekt 
keretében 41,5 millió forint támogatást nyert el a Múzeum, melyből 2013. évben 5,3 
millió forint került felhasználásra. A projekt 2013 augusztusában lezárult és 
egyidejűleg elindult a Synthesys 3 (2013-2017) projekt, mely során 85,7 millió forint 
támogatásban részesült az intézmény, a 2013. évi felhasználás pedig 0,3 millió forint 
volt. 

„A kék vércse védelme a Kárpát-medencében” (LIFE11/NAT/HU/000926) című EU-s 
LIFE+ projekt keretében 98,0 millió forint támogatást kapott az intézmény, melyből 
22,5 millió forint felhasználása történt meg 2013. évben.   
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A Natural Europe (2009-2013) projekt keretében 19,9 millió forint támogatást nyert az 
intézmény, melyből 3,9 millió forint került felhasználásra 2013. évben. 

A „Kézbe vehető természet. Interaktív kiállítások, saját élmények a Föld történetéből 
és a Kárpát-medence természeti kincseiből” című pályázattal (KMOP-3.1.1/C-09-
2009-0013) további 220,0 millió forint többletforráshoz jutott az intézmény. 
 

6. Országos Idegennyelvű Könyvtár 
 
A Könyvtár egy konzorcium tagjaként a TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0006 
számon benyújtott pályázatával támogatást nyert a „Mindig magasabbra” című projekt 
keretében. A projekt célja a kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés érdekében, összköltsége 29,9 millió forint, amelyből a Könyvtár 
önrésze 9,6 millió forint. A projekt teljes időtartama: 2013. január 2. - 2015. március 
31. 
A pályázat terhére 2012. évben sem kötelezettségvállalás, sem pénzeszköz átvétele 
nem történt. 2013. évben került folyósításra a pályázati előleg 2,4 millió forint 
összegben, valamint 3 benyújtott és elfogadott pénzügyi beszámoló elszámolása 
történt meg 2,1 millió forint összegben.  
  

7. Országos Széchényi Könyvtár 
 

A Könyvtár 2012 szeptemberében írt alá szerződést az “ELDORADO – Elektronikus 
Dokumentumküldés Országos Rendszere Adatbázisa és Dokumentumtárának 
megvalósítása az Országos Széchényi Könyvtárban” című TÁMOP projektre. A 
pályázaton 250,0 millió forintot nyert az intézmény. A támogatási szerződés alapján 
2012. évben 62,5 millió forint előleget kapott a Könyvtár, a projekt megvalósítása 
folyamatban van. Az adatbázis országos jellegére tekintettel folyamatosak az 
egyeztetések a megyei könyvtárakkal, az adatbázisba történő integrálás módjával, 
ütemezésével, a végrehajtás módjával kapcsolatban.  
 

8. Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
 
TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR – Kulturális szakemberek továbbképzése pályázaton 7,3 
millió forint összegű, az egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok 
vonatkozásában összességében 0,7 millió forint támogatást nyert el az intézmény, az 
elnyert támogatás 2013. évben teljes mértékben felhasználásra került. Az ECLAP - 
előadóművészetek digitális könyvtára projektre 13,2 millió forint támogatást nyert az 
intézmény, melyből 2013. évben 8,0 millió forint került felhasználásra. 
 

9. Petőfi Irodalmi Múzeum 
 
A TÁMOP (3.2.12-12/1/KMR-2012-0018) keretében a „TUDÁSBÁZIS – A 
szolgáltatások színvonalának emelése a kulturális szakemberek továbbképzése révén” 
című projektre a Múzeum 12,5 millió forint támogatást nyert el. A projekt célja a 
továbbképzés, vezetőképzés, angol nyelvi képzés, kiadvány-szerkesztés, prezentáció-
készítés, hálózati tudás-építés támogatása. A projekt 100%-os támogatottságú, a 2013. 
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évben felhasznált rész 3,1 millió forint, a projekt lezárásának határideje 2014. 
december 31.  

A Múzeum a Zemplén új turisztikai céljai (HUSK/0901/1.3.1/0012/01) című 
pályázaton 114,0 millió forint támogatást nyert el épület-felújítás, valamint múzeumi 
idegenforgalmi pont kialakítása céljából. A projekt 100%-os támogatottságú, a 2013. 
évben felhasznált rész 108,9 millió forint, a projekt lezárása 2013. szeptember 30-án 
megtörtént. 

A KEOP-5.3.0/A/09-2010-0209 számú projekt keretében a Petőfi Irodalmi Múzeum 
befejezte a Magyar Könyv Alapítványtól átvett Bp., XI. Hermina út 57-59. szám alatt 
lévő irodaépület energiaracionalizálási felújítását. A munkálatok magukba foglalták az 
ablakok cseréjét, hőszigetelést, tetőfelújítást és kazáncserét. A felújítási munkák 2013. 
évre áthúzódtak, a projekt lezárása 2013. június 28-án megtörtént. Az energetikai 
korszerűsítésre a Múzeum 63,2 millió forint támogatást nyert el. A projekt önrésze 
15,0 millió forint, a támogatás 2013. évben teljes mértékben felhasználásra került.  

Az EUROPEANA INSIDE Best Practice Network program keretében az intézmény 
19,4 millió forint támogatást kapott a Digital Agenda for Europe támogatása céljából. 
A program eredményeként az európai kulturális intézetek által az Europeana számára 
biztosított tartalmak mennyiségének, kiterjedésének és használhatóságának területén 
tartós átalakulást kívánnak elérni a támogatók. A projekt önrésze 3,0 millió forint, a 
támogatás összegéből 2013. évben nem került felhasználásra forrás, a feladat 
megvalósításának határideje 2014. szeptember 30.  
 

10. Szépművészeti Múzeum 
 
A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye (Éós-program) és a Nagyszombati 
Egyetem (Trnavská Univerzita v Trnave) 2012. augusztus 1. – 2013. július 31. között 
HUSK/1101/1.7.1/0259-es azonosító számmal, „Határtalan antikvitás“ címmel közös 
projektet valósított meg a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 keretében. 2013. évben az elszámolást követő utolsó kifizetés 
történt meg 22,6 millió forint összegben. 

A „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása – az ókori kultúráktól a modern művészetekig, komplex 
múzeumi foglalkozások a Szépművészeti Múzeum gyűjteményeiben” című (TÁMOP 
3.2.11/10-1/KMR-2010-0028) projekt 5 éves fenntartási időszaka alatt van. 2013. 
évben az elszámolást követő utolsó kifizetés történt meg 2,5 millió forint összegben. 

Az Európai Unió és a Collections Trust LBG között létrejött támogatási szerződés 
keretében megvalósuló EUROPEANA INSIDE projekt elsődleges célja, hogy az 
európai kulturális intézmények adataiból elérhetővé váljon egy jelentős mennyiségű, új 
digitális kulturális tartalom az Europeana számára. A programban 25 jogi személy 
vesz részt, közöttük a Szépművészeti Múzeum. A projekt időtartama: 30 hónap, 
2012/04/01-2014/09/30. 2013. évben 5,6 millió forint összegű pénzeszközátvétel 
történt, ebből a még fel nem használt rész 1,3 millió forint. 

Az ALIADA program 2013 novemberében indult. Az Európai Unió és a Scanbit SL 
között létrejött támogatási szerződés keretében az Aliada kifejleszt egy rendszert, mely 
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lehetővé teszi az intézmények gyűjteményének publikálását a szemantikus weben. A 
projektben résztvevők szakmailag támogatják a fejlesztést, az adott országok részére 
saját nyelvű dokumentációt készítenek, a tudományos körökben előadásokat és 
rendszerbemutatókat tartanak a potenciális felhasználó intézmények számára. 
Elkészítik a rendszer specifikációját, közösségi oldalakon tájékoztatást adnak, és az 
elkészült rendszert tesztelik az intézményen belül. A projektben öt jogi személy vesz 
részt, köztük a Szépművészeti Múzeum. A projekt időtartama: 24 hónap, 2013. 
november 01. - 2015. október 31. 2013. évben 14,4 millió forint pénzeszközátvétel 
történt, ebből a még fel nem használt rész 11,8 millió forint. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett – az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Program keretén belül – a „Központi költségvetési 
szervek energiahatékonysági beruházásai” című pályázatán, a Szépművészeti Múzeum 
223,6 millió forint támogatást nyert el. (KEOP-5.6.0/12-2013-0017) 
 

11. Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
 
CANEPAL: Természet és kultúra. A juhtartás és a pásztorkodás európai hagyománya. 
A Canepal programban a múzeum projekt-koordinátorként vesz részt. Az Európai 
Bizottság Kultúra 2007-13 keretprogramja és az NKA támogatásával zajló nemzetközi 
projekt keretében a múzeum munkatársai 2013. évben folytatták a program szakmai 
munkáját, elkészítették a második időszaki beszámolót. 2013. évben két 
felügyelőbizottsági ülés volt a programban (tavasszal Bulgáriában, ősszel 
Lengyelországban), valamint négy nemzetközi workshop (Bulgária, Lengyelország, 
Görögország, Észtország). A workshopokon a múzeum munkatársai előadásokkal 
vettek részt. 
Az olasz partner (IMA) kiválása után a Múzeum átvette az olasz fél feladatait 
(számítógépes játék, virtuális múzeum). Ennek kapcsán alvállalkozói szerződéseket 
kötöttek és az átvállalt feladat eredményeképp mind a számítógépes játék, mind a 
virtuális múzeum demóváltozata elkészült, 2013 szeptemberében azok bemutatásra 
kerültek a partnereknek. 
Megkezdődött a nemzeti, illetve a nemzetközi kiállítás előkészítése is. Az eredeti 
tervektől eltérően a nemzeti kiállítás megnyitása 2013 novemberéről 2014. év elejére 
tolódott.  
Az intézmény közreműködött a partnerországok kiállításainak előkészítésében is. 
Minden kiállításhoz tárgyakat, fotókat kölcsönöztek (Lengyelország, Bulgária, 
Franciaország, Görögország, Észtország).  
A projekt kapcsán az intézmény 526,3 millió forint támogatást nyert el, melyből 2013. 
évben 6,2 millió forint felhasználása történt meg. A programhoz kapcsolódó NKA 
pályázatok terén az első ütem elszámolása megtörtént, illetve a második ütem 
pályázata is elkészült és benyújtásra került, amelyen 11,0 millió forintot nyert az 
intézmény az önerő biztosításához. 

GRUNDTVIG – program: 2012. évben a Múzeum sikeresen pályázott a Grundtvig 
Alaphoz és svéd, belga, norvég, dán és angol szabadtéri múzeumokkal 2012 
szeptemberében elindította felnőttnevelési projektjét (Re-active), amelyben az aktív 
időskorúak múzeumi bevonását vizsgálják európai dimenzióban. 2013. évben két 
konferencia került megrendezésre, 2013 áprilisában Beamishben, 2013 decemberében 
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pedig Aarhusban Az intézet 4,6 millió forint összegben nyújtott be pályázatot, 
amelyből 3,6 millió forint értékben nyert el támogatást. A 2013. évben felhasznált 
támogatás összege 0,6 millió forint. Az intézmény elkészítette a projektjelentéseket, 
valamint az első időszakos beszámolót a Tempus Közalapítvány számára.  

ÖKO – program – Hagyományos tudás a fenntartható életmódért (KEOP-6.1.0/C/11-
2012-0006) című pályázattal 181,9 millió forint támogatást nyert az intézmény, 
melyből 59,7 millió forint felhasználása történt meg a 2013. évben. A programsorozat 
fő célja, hogy a népi kultúra értelmező közzététele révén hozzájáruljon a kulturális 
örökség megóvásához, a kollektív emlékezet ébren tartásához, a kulturális identitás 
erősítéséhez, illetve erősítse a környezettudatos szemléletet és az egészséges életmód 
iránti elkötelezettséget. A program rövid távú célja az ismeretközvetítés, a gyermek és 
felnőtt közönséget fogékonnyá tenni a helyi környezeti problémák megismertetésére, 
megoldására, környezeti és kulturális értékek megóvására, a hagyományok ápolása 
iránt, melyeken keresztül szemléletformálással érhető el a hosszú távú, átfogó cél, a 
környezettudatosan gondolkodó, aktív állampolgárrá való nevelés. 
A közbeszerzések elhúzódása miatt a program csak 2013. év végén valósulhatott meg, 
4 bevásárló központban, illetve 20 oktatási és kulturális intézményben volt jelen. A 
projekt további eleme egy országos médiakampány volt, több száz megjelenéssel. 

Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) – A Skanzen által a 2006. évben 
alapított Múzeumi Oktatási és Képzési Központ kiemelt, fő tevékenysége a 
„Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének 
erősítése – Központi módszertani fejlesztés” (TÁMOP-3.2.8/A-08-2008-0002) című 
programmal kapcsolatos feladatok végrehajtása, a felkészülés a 2013. év utáni öt éves 
fenntartási időszakra, valamint a Múzeumok Őszi Fesztiváljának megszervezése. Első 
lépésként létrehoztak egy múzeumpedagógiai adatbázist, amely azon múzeumokat 
tartalmazza megyei lebontásban, ahol tartanak múzeumpedagógiai foglalkozásokat. 
2013. évben folytatódott a Múzeumi a'la carte néven futó múzeumpedagógiai 
adatbázis megújítása, korszerűsítése. Okostelefonon is elérhető felület került 
létrehozásra, ahol kiállításokat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat lehet keresni 
többféle szempont alapján. Az adatbázisban 226 múzeum, 791 kiállítás és 2205 
program kereshető. A MOKK 2016-ig rendelkezik érvényes FAT, felnőttképzési 
intézményi akkreditációval. A legnépszerűbb képzés változatlanul a „múzeumi 
vezetési ismeretek” képzés, melyre folyamatos a túljelentkezés. Részletes képzési 
ajánlatok kidolgozása után a program keretében 2013. évben elérhetővé váltak az első 
költségtérítéses képzések is. Az elnyert támogatás összege 438,2 millió forint, melyből 
2013. évben 29,6 millió forint felhasználása történt meg. A projekt lezárásának 
határideje 2014. február 28. 
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12. cím: Művészeti intézmények 
 
A cím az alábbi 2 intézmény előirányzatait tartalmazza: 
 

Magyar Állami Operaház Budapest 
Törzskönyvi azonosító száma: 309435 
Honlap: www.opera.hu 

Pesti Magyar Színház 
Törzskönyvi azonosító száma: 309512 
Honlap: www.magyarszinhaz.hu 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 

A Magyar Állami Operaház (továbbiakban: Operaház) alaptevékenysége keretében 
ellátja az egyetemes opera- és balett művészeti alkotások nemzeti alapintézménynek 
megfelelő magas színvonalú bemutatását, repertoáron tartását, fokozott figyelemmel a 
magyar szerzők műveire. Az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más 
színpadi műveinek bemutatását, zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, 
események rendezését is ellátja. A műfaj nemzetközi jellegére tekintettel 
együttműködik az opera- és balettművészet jelentősebb külföldi intézményeivel. 
Bemutatja a nagyközönség számára az Operaház épületét – amely a nemzeti kulturális 
örökség, és a világörökség része –, valamint az Operaház történetét, működését, 
tevékenységét, megőrzi a kulturális emlékeket. Főbb feladatait elsősorban saját 
társulatával, magas művészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és 
balettkarral, illetve karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el. 

A 2013. évi repertoárból külön említést igényelnek a vendégszereplések, hiszen az 
Operaház az Aida, a Trubadúr, és Rigoletto előadásokkal turnézott a Kínai Tianjinben, 
a Traviata előadással pedig Japán számos városában. 

A Magyar Állami Operaház szakmai működését 2013. évben alapvetően befolyásolta 
az Erkel Színház 2013. évi újranyitása, amellyel az Operaház – immáron két 
játszóhellyel rendelkező színházként – célul tűzte ki az opera és balett műfaj minél 
szélesebb rétegekkel történő megismertetését, az Operaházban megszokott magas 
kvalitású előadásokkal a műfaj iránt rajongók táborának növelését. 

A Pesti Magyar Színház (továbbiakban: Színház) alaptevékenységként a színpadi 
műfajok közül a sokszínű, változatos klasszikus és kortárs, magyar és külföldi 
színdarabokat mutatja be. Repertoárján kiemelt szerepet biztosít a polgári fejlődés 
legjobb színpadi alkotásainak, és fokozott figyelmet fordít a szép magyar beszéd 
gondozására.  

A 2013-as idény is – a műfaji sokszínűség megtartása mellett – a 2011. évben 
kialakított új évadtematika szerint épült fel. A Színház célul tűzte ki, hogy a klasszikus 
darabok mellett gyermek és ifjúsági műveket mutasson be, ezzel elkezdve egy olyan 
átalakulást, amelynek eredményeképpen az intézmény ifjúsági és családi színházként 
működhet a jövőben. A Színház célja, hogy generációkat átívelve új közönséget 
alakítson ki. A célközönség 6 és 22 év közötti gyermekek és fiatalok, akik a színházi 
nevelés jóvoltából kultúrafogyasztó, színházkedvelő felnőttekké válnak. 
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A Színházban a 2013. év során 8 új darab bemutatására került sor, valamint egy 
teljesen új kezdeményezés valósult meg: egy színház-pedagógiai program indult 
KiBelátó elnevezéssel. A program a teljes repertoárt (nem csak az új bemutatókat) 
felölelő komplex foglalkozássorozat, amely előkészítő és feldolgozó foglalkozások 
mellett teljes próbafolyamatokat végigkövető, több alkalmas sorozatokat is tartalmaz. 
A programok fontos fórumai az alkotók és a fiatal közönség találkozásainak, 
kommunikációjának - általuk minden résztvevő tanul és fejlődik. Nem szolgáltatás, 
hanem élő, a készülő előadást akár a legközvetlenebbül befolyásoló diskurzus a 
darabok által felvetett morális, emberi problémáktól a színházszakmai kérdésekig. A 
program indulása óta létrejött több mint 90 foglalkozás során, több ezer fiatal nézőt 
szólított meg. 

A Színház a saját produkciók mellett helyet ad kész művek bemutatásának is. 2013. 
évben a közönség ismét láthatta a Vámpírok bálja című produkciót a PS Produkció 
szervezésében. 
 
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 8 833,9 11 313,3 11 313,3 15 526,5 13 205,2 149,5% 85,0% 
ebből: 
személyi 
juttatás 

4 587,0 5 748,8 5 748,8 5 627,1 5 561,5 121,2% 98,8% 

Bevétel 4 009,4 2 537,0 2 537,0 4 222,5 4 786,5 119,4% 113,4% 
Támogatás 5 838,5 8 776,3 8 776,3 8 726,4 8 726,4 149,5% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

1 339,2 0,0 0,0 2 577,6 2 031,4 151,7% 78,8% 

Létszám (fő)  881 981  981 907 103,0% 92,5% 
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                                                                                                            millió forintban egy tizedessel      fő 

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

Létszám 
  

2012. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat  11 313,3 2 537,0 8 776,3 5 748,8 981 

Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskörben -6,0 0,0 -6,0 19,3 0 

1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat -30,5   -30,5 0,0   
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat: 
bérkompenzáció 38,4 0,0 38,4 30,3   
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat: 
bérkompenzáció elszámolása -13,9   -13,9 -11,0   

Irányítószervi hatáskörben 462,3 506,2 -43,9 150,7 0 

Átcsoportosítás fejezeti kezelésű ei.-ból/részére: -43,9 0,0 -43,9 0,0 0 

     - Fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 0,0         

     - Fejezeti kezelésű ei. részére átcsoportosítás -43,9   -43,9     

Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítás 506,2 506,2 0,0 150,7 0 

     - intézmények közötti átcsoportosítás 0,0         

     - kiemelt ei. közötti átcsoportosítás 0,0         

     - többletbevétel  506,2 506,2   150,7   

     - miniszteri döntéssel 0,0     0,0   

Intézményi hatáskörben 3 756,9 3 756,9 0,0 -291,7 0 

   2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2 577,6 2 577,6   302,6   

   Többletbevétel 1 179,3 1 179,3   564,7   

   Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -1 159,0   

   Átvett előirányzat-maradvány 0,0 0,0   0,0   

Előirányzat-módosítás összesen: 4 213,2 4 263,1 -49,9 -121,7 0 

2013. évi módosított előirányzat 15 526,5 6 800,1 8 726,4 5 627,1 981 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
A címhez tartozó intézmények kiadási előirányzata a tervezetthez képest 4.213,2 
millió forinttal nőtt 2013. évben. Az előirányzat-változásból 3.428,3 millió forintot a 
működési kiadások előirányzatának növekedése tesz ki, 784,9 millió forintot pedig a 
felhalmozási kiadásoké. A módosított kiadási előirányzat (15.526,5 millió forint) 
terhére 2013. évben 13.205,2 millió forint kiadás teljesült, ami 85,0%-os teljesítési 
aránynak felel meg.  

Az előirányzat-módosítások összegéből 6,0 millió forint kormányzati hatáskörben 
történt csökkenésből, míg 462,3 millió forint irányító szervi hatáskörben, 3.756,9 
millió forint pedig intézményi hatáskörben történt növekedésből adódik. A 
kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 24,5 millió forint a foglalkoztatottak 
2013. évi bérkompenzációjának finanszírozására került biztosításra.  

Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat és az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján az intézmények támogatási előirányzata 30,5 millió forinttal módosult.  
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Az irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítások közül 506,2 millió forint előre 
nem tervezhető többletbevétel előirányzatosítása, valamint 43,9 millió forint a 
Műcsarnok Nonprofit Kft. részére került átcsoportosításra.   

Az intézményi hatáskörű módosítás jelentős részét az előző évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele, valamint az előre nem tervezhető többletbevételek előirányzatosítása 
jelentette. 
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatás 2013. évi 5.748,8 millió forintos eredeti előirányzata év végére 
5.627,1 millió forintra módosult. Ebből 19,3 millió forint kormányzati hatáskörben, 
150,7 millió forint pedig irányítószervi hatáskörben végrehajtott növelés, míg 291,7 
millió forint intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat csökkentés volt. A 
módosított előirányzat terhére 5.561,5 millió forint kiadás teljesült, amely 98,8%-os 
teljesítési aránynak felel meg. A Kormány 1648/2013. (IX. 17.) Korm. határozata 
alapján a fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából az Operaház 
1.100,0 millió forint többlettámogatást kapott, melyet az intézmény az Erkel Színház 
2013. tavaszi átmeneti játszási időszakának lebonyolítására, az Erkel Színház 2013. 
évi teljes körű üzemeltetésére, valamint a „Több, mint Opera” elnevezésű 
programsorozat lebonyolítására fordított. Előzőek kapcsán a személyi juttatások 
előirányzat 564,0 millió forinttal került megemelésre. További jelentős növekedést 
jelentett az előző évi előirányzat-maradványok igénybevétele, de tekintettel arra, hogy 
a személyi juttatás kiemelt előirányzatából az év során több ízben került sor 
átcsoportosításra a dologi kiadás előirányzata javára, összességében a személyi 
juttatások előirányzat 121,7 millió forinttal csökkent.  

Az intézmények 2013. évi költségvetésben meghatározott 981 fős engedélyezett 
létszáma az év során nem módosult. 
 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 
A dologi kiadások 1.946,4 millió forintos eredeti előirányzata az év során 5.698,4 
millió forintra módosult. Az előirányzat nagymértékű növekedésének oka az előző évi 
előirányzat-maradvány, valamint a többletbevételek igénybevétele.  
Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján az Operaház kötelezettségvállalással 
nem terhelt 791,1 millió forintos maradványából a dologi kiadások fedezetére 
előirányzatosított összeg, valamint a fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványából 62,6 millió forint került átcsoportosításra az Operaház részére Marton 
Éva születésnapi koncertjének megszervezésére. Előre nem tervezhető 
többletbevételek összegéből 506,2 millió forint került visszahagyásra szintén az 
Operaház részére, melyből a dologi kiadások előirányzata 246,0 millió forinttal került 
megemelésre (üzemeltetési kiadásokra, szellemi termékek bérleti díjára, kisértékű 
tárgyi eszközök beszerzésére). A Kormány 1648/2013. (IX. 17.) Korm. határozata 
alapján a fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából az Operaház 
1.100,0 millió forint többlettámogatást kapott, melyet az intézmény az Erkel Színház 
2013. tavaszi átmeneti játszási időszakának lebonyolítására, az Erkel Színház 2013. 
évi teljes körű üzemeltetésére, valamint a „Több, mint Opera” elnevezésű 
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programsorozat lebonyolítására fordított. Előzőek kapcsán a dologi kiadások 
előirányzat 383,7 millió forinttal került megemelésre. Egyéb jelentősebb összegű 
előirányzat-módosítások az előző évi maradványok igénybevételéből, valamint a 
személyi juttatások és járulékai előirányzatok terhére történő átcsoportosításokból 
származnak.  
A módosított előirányzat terhére 4.362,7 millió forint összegű teljesítés realizálódott. 
A dologi kiadások szerkezetét tekintve megállapítható, hogy mind a kommunikációs 
szolgáltatáshoz, a szolgáltatási kiadásokhoz, a szellemi tevékenységhez, 
kiküldetésekhez, reprezentáció és reklámkiadásokhoz, mind pedig a 
készletbeszerzésekhez kapcsolódó kifizetések az előző évhez képest nagymértékben 
megnövekedtek, így e jogcímekre több forrást kellett biztosítani 2013. évben az előző 
évhez képest. 

Az egyéb működési célú kiadások előirányzat intézményi hatáskörű módosítás 
eredményeképpen 0,0 millió forintra csökkent.  
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A cím 2013. évi felhalmozási kiadásainak döntő hányada az Erkel Színház 
felújításával összefüggésben valósult meg. A felhalmozási kiadásokból az épület 
felújításával összefüggésben felmerült munkálatok 2013. évben ténylegesen kifizetett 
értéke 1,2 milliárd forint volt. 
2013. évben az intézményi beruházás eredeti előirányzata 2.028,4 millió forint volt, 
irányítószervi hatáskörben (többletbevétel felhasználásának engedélyezése kapcsán) 
68,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig (nagyrészt előző évi maradványok 
igénybevételéből) 669,3 millió forinttal nőtt. Az előirányzatból 2.011,6 millió forint 
teljesítés realizálódott.  
A forrást az Operaház a fentieken kívül hangszervásárlásra, ügyviteli- és 
számítástechnikai eszközök beszerzésére, többek között egy 3D vetítési rendszer 
beszerzésére, a színpadi süllyedő és a hozzá kapcsolódó vezérlés cseréjére, 
közönségforgalmi területeinek fejlesztésére, díszkivilágítás megoldására, mikrobusz 
beszerzésére, valamint egy, a Budapest, Hajós utcában található raktárhelyiség 
vagyonkezelésbe vételére fordította.   
A Pesti Magyar Színház – tekintettel arra, hogy az utóbbi években, az intézményben a 
színháztechnikai korszerűsítés, illetve felújítás teljesen elmaradt – a beruházási 
előirányzatát világítástechnikai beszerzésekre, Mikroport rendszer bővítésére, 
hangtechnikai beszerzésekre (keverő, hangfal, erősítő), ügyelői rendszer bővítésére, 
digitális zongora beszerzésére, valamint kommunikációs hálózat kiépítésének 
megkezdésére fordította. A felsorolt beszerzések mind a színházi produkciók 
biztonságos (hiba nélküli) és színvonalas műszaki lebonyolítását szolgálják.   

Az Operaház 2013. évi költségvetése felújítás címén 50,0 millió forint előirányzatot 
tartalmazott, amely intézményi hatáskörű módosítás hatására (előző évi maradványok 
igénybevétele okán) 96,8 millió forintra növekedett. Az előirányzatból 13,5 millió 
forint teljesítés realizálódott hangszerek felújítása, személylift felújítás, valamint 
egyéb ingatlannal kapcsolatos felújítási munkák céljából. 
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A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai 
 
Az intézmények költségvetése a kiadások fedezetéül 2.537,0 millió forint bevétellel 
került megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 1.685,5 
millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek terv felett, 4.786,5 millió 
forint összegben teljesültek, ami 113,4%-os aránynak felel meg. A befolyt 
bevételekből 2.909,2 millió forint intézményi működési bevétel, 83,9 millió forint 
felhalmozási bevétel, 1.164,8 millió forint támogatásértékű bevétel, 628,6 millió forint 
pedig államháztartáson kívülről történt pénzeszközátvételből származott.  

Az intézmények saját bevétele elsősorban jegy-, és bérleteladások bevételeiből 
adódik. Az előadásokkal kapcsolatos bevételek jelentős mértékben megemelkedtek, 
mely alapvetően az Erkel Színház megnyitásával hozható összefüggésbe, valamint a 
2013. évben lezajlott japán és kínai turnékból származó bevételnek köszönhető. 
Jelentős nagyságrendű az általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételek, 
visszatérülések növekménye is, amelynek legfőbb indoka az Erkel Színház felújítása 
során az építőipari kivitelezéshez kapcsolódó fordított ÁFA miatti többletbevétel. 

2013. évben egyszeri támogatásként jelentős forráshoz jutott az Operaház, mivel a 
Kormány 1648/2013. (IX. 17.) Korm. határozata alapján a fejezet 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 1.100,0 millió forint 
többlettámogatást kapott, melyet a dologi kiadásoknál részletezett célokra használt fel 
az intézmény. A Kormány 1356/2013 (VI. 24.) Korm. határozata alapján 62,6 millió 
forint került átcsoportosításra a Magyar Állami Operaház részére Marton Éva 
születésnapi koncertjének megszervezésére. Mindkét forrás a tárca 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa terhére került biztosításra, amit az 
intézmény működési célú támogatásértékű bevételként mutatott ki.  

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 
szóló 2008. évi XCIX. törvény és a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény (Tao. tv.) alapján fennáll a lehetőség az államháztartáson kívüli 
szervezetek, vállalkozások számára, hogy az előadó-művészeti szervezetek számára 
nyújtott támogatást adókedvezmény-formájában érvényesítsék (ún. TAO-támogatás).  
E konstrukció keretében az intézmények 614,0 millió forint többletbevételhez jutottak.  
A TAO-támogatások kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az előre nem tervezhető 
bevételek nagy részét ezek a források teszik ki, mivel a szervezetek támogatási 
szándéka a cégek pozitív gazdasági eredményének függvénye, melyet csak az üzleti év 
zárását követően tudnak nagy biztonsággal megállapítani, így a támogatási 
szerződések megkötésére, aláírására, valamint a támogatások átutalására is 
túlnyomórészt csak december végén kerülhet sor.  
 
Előirányzat-maradványok alakulása 
 
Az intézmények 15.526,5 millió forintos módosított előirányzata terhére 13.205,2 
millió forint kiadás teljesült. Tekintettel arra, hogy a 2013. évi kiadási megtakarítás 
2.321,3 millió forint, a bevételi lemaradás 17,7 millió forint, továbbá az előző évben 
képződött és fel nem használt előirányzat maradvány összege 546,2 millió forint, így a 
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címhez tartozó intézmények 2013. évi előirányzat-maradványának összege 2.885,2 
millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.998,5 millió 
forint, melyből 54,9 millió forint önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt 886,7 millió forint további felhasználásra 
visszakért maradvány.  
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az intézmények eszközeinek bruttó értéke összességében 32,8%-kal, 2.213,2 millió 
forinttal nőtt 2013. évben, elsősorban az aktivált beruházásokból, felújításokból, illetve 
beszerzésekből adódóan. Ezen belül az ingatlanok bruttó értéke 1.345,5 millió 
forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések értéke 196,6 millió forinttal, a járművek 
értéke 5,0 millió forinttal növekedett az év során, míg az immateriális javak bruttó 
értéke 1,1 millió forinttal csökkent. Immateriális javak selejtezésére 0,1 millió forint 
értékben, gépek, berendezések, felszerelések selejtezésére 169,2 millió forint értékben 
került sor. Beszerzésekből, illetve felújításokból adódóan az ingatlanok, vagyoni 
értékű jogok értéke 1.304,5 millió forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések 
értéke 253,6 millió forinttal, a járművek értéke pedig 4,9 millió forinttal nőtt a 2013. 
évben. A beszerzések növekedése elsősorban az Operaháznál történt, épületek, 
járművek, illetve egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 
kapcsán.  

A befektetett eszközök bruttó értékének 15,3%-a nullára leírt. A 2013. évben 214,0 
millió forint terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, valamint 158,7 millió 
forint értékcsökkenés kivezetése történt meg. A befektetett eszközök nettó értéke 
5.103,9 millió forint. 
 
Kiszervezett tevékenységek 
 
A Magyar Állami Operaház 2000. évtől szervezte ki egyes, az alaptevékenységhez, 
az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeit, úgymint a nézőtéri és ruhatári feladatok 
ellátása, takarítási feladatok, vagyonvédelem ellátása. A kiszervezett tevékenység 
esetében a gazdasági hatékonyság vizsgálata folyamatosan zajlik.  

A kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatos 2013. évi kifizetések kapcsán meg kell 
jegyezni, hogy az Erkel Színház megnyitásával jelentősen nőttek az Operaház 
kiszervezett tevékenységekkel kapcsolatos kiadásai az előző évekhez képest, így e 
tevékenységek csak korlátozottan összehasonlíthatóak az előző évek kifizetéseivel. 
Általánosságban elmondható, hogy az Erkel Színház 2013. évi újranyitása a tavalyi év 
folyamán az egyes kiszervezett tevékenységeket illetően – figyelembe véve, hogy az 
Erkel Színház a felújítás miatt 2013. évben csak korlátozottan működött – mintegy 20-
25 százalékos költségnövekedést jelentett az egyes tevékenységek kapcsán (kivételt 
képez ez alól az őrzés-védelem kiadásai, amelynek az az oka, hogy az Erkel 
Színházban a felújítást és a megnyitást megelőzően is állandó őrzés-védelem volt 
biztosítva). 
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A Pesti Magyar Színház az üzemeltetésének és működésének biztosítása érdekében 
egyes feladatokat (nézőtéri feladatok ellátása, színpadi műszaki kiszolgálás, 
vagyonvédelem ellátása) az elmúlt évekhez hasonlóan külső vállalkozók 
igénybevételével oldotta meg. 
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Kulturális szakmai ágazat 
 
20/1 alcím Beruházás 
20/1/4 Kulturális beruházások 
20/1/4/2 Vári rekonstrukció (Szent György tér, Mátyás-templom)  
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 043,0   1 043,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -1 043,0   -1 043,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 87,1 87,1     

Módosítások összesen -955,9 87,1 -1 043,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 87,1 87,1 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 043,0 0,0 1 043,0 

Módosítások kedvezményezettenként -1 043,0 0,0 -1 043,0 

 - saját intézménynek -1 043,0 0,0 -1 043,0 

    = meghatározott feladatra -1 043,0   -1 043,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 87,1 87,1 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 87,1 87,1   

2013. évi módosított előirányzat 87,1 87,1 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 851,7 1 043,0 1 043,0 87,1 87,1 10% 100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Támogatás 0,0 1 043,0 1 043,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 215,7 – 0,0 87,1 87,1 40% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (3 db) 87,1   87,1 

Összes kifizetés 87,1 0,0 87,1 

 
A Mátyás-templom rekonstrukciójának az EMMI Igazgatáson keresztül történő 
finanszírozására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatra eredetileg jóváhagyott 1.043,0 
millió forint kiegészült 87,1 millió forint maradvánnyal. A felhasznált 1.107,0 millió 
forint biztosította a Mátyás-templom külső és belső rekonstrukciójának befejezését; 
azon belül az alábbiakat: 

- Szembemiséző oltár elkészítése, elhelyezése, 
- Templombelső teljes világítási rendszerének kiépítése (nagycsillár elkészítése, 

elhelyezése), 
- Orgona restaurálás teljes befejezése – az orgona felépítése, intonálása (2014. 

szeptemberéig folyamatos), 
- koronázó zászlók restaurálása, 
- turistairányító, útbaigazító táblák, nyelvi fordítógépek, érintőképernyős 

kioszkok rendszerének kiépítése, 
- a középkori Mária kapu restaurálásának előkészítése (statikai, építészeti, 

kőanyag vizsgálati, festési vizsgálatok elkészítése; a kapu I. ütemének 
restaurálása 2014-ben valósul meg), 

- a templom teljes belsőépítészetének befejezése (szőnyegek-, ülőpárnák 
elkészítése, elhelyezése, gyóntatószékek restaurálásának befejezése), 

- a templom padjainak restaurálása, elhelyezése. 
 
Az előirányzaton az előző évi fel nem használt maradvány összege 23,1 millió forint, 
mely az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján saját intézmény részére került 
átadásra. 
 
20/1/4/5 Örökségvédelmi fejlesztések 
 
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 2,4 2,4     

Módosítások összesen 2,4 2,4 0,0 0,0 

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

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2,4 2,4   

2013. évi módosított előirányzat 2,4 2,4 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 26,4 0,0 0,0 2,4 2,4 9% 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 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 26,4 – 0,0 2,4 2,4 9% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (2 db) 2,4   2,4 

Összes kifizetés 2,4 0,0 2,4 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti támogatási előirányzat 2013. évben nem 
került megtervezésre, a korábbi év maradványából rendelkezésre álló összesen 2,4 
millió forint az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra. 
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20/5 alcím Egyéb feladatok támogatása 

20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 52,0   52,0 10,0 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 23,3   23,3 -2,0 

- Saját intézménynek átcsoportosítás -0,2   -0,2   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 19,9 19,9     

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -8,0 

Módosítások összesen 43,0 19,9 23,1 -10,0 

2013. évi módosított előirányzat 95,0 19,9 75,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 52,0 0,0 52,0 

Módosítások kedvezményezettenként -0,2 0,0 -0,2 

 - saját intézménynek -0,2 0,0 -0,2 

    = meghatározott feladatra -0,2   -0,2 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 43,2 19,9 23,3 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 19,9 19,9   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 23,3   23,3 

2013. évi módosított előirányzat 95,0 19,9 75,1 

 
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 41,0 52,0 52,0 95,0 89,8 219% 95% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0     

Bevétel 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Támogatás 14,5 52,0 52,0 75,1 75,1 518% 100% 

Előirányzat-maradvány 41,0 – 0,0 19,9 19,9 49% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (1 db) 0,5   0,5 

− más fejezet intézménye 4,0   4,0 

− alapítvány 8,0   8,0 

− nonprofit társaság 2,3 2,3   

− gazdasági társaság 0,5   0,5 

− egyéb (megjelölve) 74,5 0,0 74,5 

 külföldi szervezet 74,5   74,5 

Összes kifizetés 89,8 2,3 87,5 

 
A magyar nemzeti kultúra szerves részét képező, a szomszédos országokban élő 
magyar közösségek kortárs művészeti, közművelődési, közgyűjteményi 
tevékenységének a támogatása az Alaptörvényből és a szomszédos államokban élő 
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényből egyaránt fakadó kötelezettség. A 
határokon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott támogatások elsősorban az 
anyanyelvi kultúra és önazonosságtudat megőrzését, ápolását és fejlesztését szolgálják, 
továbbá a magyar-magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését és élénkítését, illetve az 
egyes területeknek a magyar nemzeti kultúrába való beépülését segítik. 
A határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökségi elemek megóvására, 
felújítására a Teleki László Alapítvánnyal kötött 8,0 millió forint összegű támogatási 
szerződés alapján három örökségi elem felújítására kerülhetett sor, az alábbiak szerint: 

• Veresábrány, református templom: a szentély és a hajó külső homlokzatának 
befejezése, a templombelső vakolása, a kazettás mennyezet felszerelése, új 
padló, illetve a templom körül kavics és téglajárda kialakítása.    

• Mezőgecse, Kajdy-kúria: a kúria nyílászáróinak cseréje, a homlokzat felújítása, 
területrendezés. 

• Huszt, református templom: újonnan előkerülő falképek feltárása és 
restaurálása. 

 
A Felvidék középkori templomait és azok szárnyas oltárait bemutató könyvsorozat 
kiadásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1176/2013. (IV. 5.) Korm. határozat alapján 25,3 
millió forint került biztosításra.  
A feladat megvalósítására a Méry Ratio Kiadóval a támogatási szerződés megkötésre 
került; a támogatás felhasználása, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 
elfogadása megtörtént. 
 
A jogcím terhére a Kortárs Kiadó 1,0 millió forint támogatásban részesült a 2010-
2012. évi határon túli magyar irodalmi ösztöndíjasok antológiájának kiadására. A 
„SZELLEMFI” Vidéki Befogadó Színházak és Produkciós Műhelyek Közhasznú 
Nkft. működési és programtámogatásra 4,0 millió forint támogatásban részesült. 
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A Thália Színház a 2014-es Határon Túli Magyar Színházak Szemléje előkészítésére 
és lebonyolítására 2,0 millió forint támogatásban részesült. 
 
Az Emtv. szerinti, határon túli előadó-művészeti szervezetek számára meghirdetett 
2013. évi kiemelt művészeti célú programpályázatra fordított összeg 35,0 millió forint 
volt (a pályázat lebonyolítását a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága végezte). 
Támogatott pályázatok száma: 23 db 
 
4,0 millió forint maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján más 
fejezet részére került átadásra. 
 
20/8 alcím Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai  
20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok 
20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 4,5   4,5   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1,3 1,3     

Módosítások összesen 1,3 1,3 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 5,8 1,3 4,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 4,5 0,0 4,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1,3 1,3 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1,3 1,3   

2013. évi módosított előirányzat 5,8 1,3 4,5 
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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 6,5 4,5 4,5 5,8 5,8 89% 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 4,5 4,5 4,5 4,5   100% 

Előirányzat-maradvány 6,5 – 0,0 1,3 1,3 20% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (1 db) 1,3   1,3 

− egyéb (megjelölve) 4,5 0,0 4,5 

 társadalmi szervezet 4,5   4,5 

Összes kifizetés 5,8 0,0 5,8 

 
Magyarország a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében nemzetközi 
egyezményekben megfogalmazottak alapján tárcaközi egyezményekben, 
együttműködési munkatervekben több évre szóló együttműködési keretet határoz meg. 
Az ágazat jó kapcsolatokra törekszik az EU-tagállamokon kívüli térségekkel, 
országokkal is.  
A jogcímen 4,5 millió forint előirányzat állt rendelkezésre a kétoldalú kulturális 
munkatervi feladatok elvégzésének támogatására. Az összeg a József Attila Kör 
Irodalmi Egyesület és a stuttgarti Akademie Schloss Solitude 2013. évi 
csereprogramjának megvalósítását szolgálta. 
 
1,3 millió forint előző évi maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 
került átadásra. 
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20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 
20/8/10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

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

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -3,0   -3,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 22,4 22,4     

- 2013.évi többletbevétel 0,5 0,5     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 5,0   5,0   

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 15,8   15,8   

Módosítások összesen 40,7 22,9 17,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 48,7 22,9 25,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 40,7 22,9 17,8 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 22,4 22,4   

- 2013.évi többletbevétel 0,5 0,5   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -3,0   -3,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 5,0   5,0 

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 15,8   15,8 

2013. évi módosított előirányzat 48,7 22,9 25,8 

 
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 3,3 8,0 8,0 48,7 33,5 1015% 69% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 6,6 0,0 0,0 0,5 0,5 8% 100% 

Támogatás 1,8 8,0 8,0 25,8 25,8 1433% 100% 

Előirányzat-maradvány 2,3 – 0,0 22,4 22,4 974% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (2 db) 0,8   0,8 

− alapítvány 0,5   0,5 

− nonprofit társaság 9,5   9,5 

− egyéb (megjelölve) 22,7 0,0 22,7 

 társadalmi szervezet 7,7   7,7 

 külföldi szervezet 15,0   15,0 

Összes kifizetés 33,5 0,0 33,5 

 
A 2013. évi kulturális szakdiplomáciai feladatok elvégzésének támogatására az 
előirányzaton eredetileg 8,0 millió forint támogatási előirányzat került megtervezésre, 
amely az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján módosult, továbbá 20,8 millió 
forint fejezeten belüli átcsoportosításra került sor.  
A rendelkezésre álló tárgyévi támogatási előirányzat az alábbi szakmai feladatok 
megvalósítását biztosította:  

- 7,0 millió forint a finnugor kapcsolatrendszer ápolásával összefüggő feladatok 
ellátásához szükséges költségekre a Finnugor Népek Világkongresszusa 
Magyar Nemzeti Szervezete részére. Az FNVK MNSZ kulturális, kisebbségi 
jogi, az anyanyelv és az identitás kérdéseivel foglalkozó társadalmi szervezet, 
amely fontos kulturális diplomáciai feladatokat lát el, kapcsolódási pontokat 
teremt a finnugor népek és azok kultúrája között.  

- 6,0 millió forint a Gryllus Kft. ausztráliai és új-zélandi magyar közösségekkel 
való kapcsolattartás céljából szervezett fellépéssorozatához (a pénzügyi 
teljesítés áthúzódik a következő évre). 

- 3,0 millió forint a Római Magyar Akadémián a Híd-Média Kft. által rendezett 
világzenei koncert megvalósítására (a pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő 
évre). 

- 0,7 millió forint a svájci székhelyű Nemzetközi Zenei Versenyek 
Szövetségének (WFIMC) fizetendő éves tagdíjra. A tagdíj kifizetése a 
Filharmónia Kft.-vel kötött támogatási szerződés alapján valósult meg.  

- 5,0 millió forint a Kormány 2013. október 2-i döntésének értelmében az 
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata Alapítvány 2014. évi 
tevékenységének előkészítéséhez és megvalósításához (a pénzügyi teljesítés 
áthúzódik a következő évre).  

- 2,9 millió forint a Balatonfüreden 2013. július 15. és szeptember 1. között 
megrendezett, Amrita Sher-Gilről szóló kiállításhoz. A támogatott a 
Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. volt.  

- 0,5 millió forint a 2013. október 15-19. között rendezett román filmhét 
létrehozásához, a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. számára. 
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- 0,4 millió forint a Bozsó Alapítvány 2013. novemberi indiai útjához (a 
pénzügyi teljesítés áthúzódik a következő évre).  

 
A kötelezettség-vállalással terhelt előző évi maradványból 21,6 millió forint került 
kifizetésre, továbbá az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 0,1 millió forint 
maradvány a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 
részére, az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 0,7 millió forint maradvány a 
Szépművészeti Múzeum részére került átadásra. 
 
Az előirányzaton 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
képződött.  
 
20/9 alcím EU tagsággal kapcsolatos feladatok  
20/9/6 EU-tagságból eredő együttműködések  
20/9/6/2 EU-tagságból eredő kulturális együttműködések 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

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

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,5 0,5     

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 5,0   5,0   

Módosítások összesen 5,5 0,5 5,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 15,5 0,5 15,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 5,5 0,5 5,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,5 0,5   

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 5,0   5,0 

2013. évi módosított előirányzat 15,5 0,5 15,0 
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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 11,0 10,0 10,0 15,5 14,5 132% 94% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Támogatás 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 150% 100% 

Előirányzat-maradvány 1,0 – 0,0 0,5 0,5 50% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− nonprofit társaság 14,5   14,5 

Összes kifizetés 14,5 0,0 14,5 

 
Az előirányzat eredeti támogatási kerete 10,0 millió forint volt, módosított kerete 15,5 
millió forint. A rendelkezésre álló előirányzatból 14,0 millió forint az EU Kultúra 
programjának (2007-2013) hazai végrehajtását ellátó Hungarofest Nonprofit Kft. - 
KultúrPont Iroda 2013. évi működési támogatását szolgálta. A KultúrPont Iroda ebből 
az összegből biztosította többek között a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos 
információterjesztést, a pályázók számára történő segítségnyújtást (pl. partnerkeresés, 
tanácsadás), valamint kiadványokat készített, előadásokat tartott, ezáltal is segítve és 
ösztönözve a hazai szervezetek részvételét a programban. A 14,0 millió forintból 4,0 
millió forint az EMMI igazgatásáról való átcsoportosítást követően állt rendelkezésre. 
 
1,0 millió forint a Hungarofest Nonprofit Kft. - KultúrPont Iroda részére került 
biztosításra a Magyar Nemzeti Filmalap által létrehozott és 2014-től működő Kreatív 
Európa Nonprofit Kft.-be való informatikai integrációjának elősegítése érdekében. Az 
összeg az EMMI igazgatásáról való átcsoportosítást követően állt rendelkezésre. 
 
2013. évben a 2012. évi maradványból került kifizetésre továbbá 0,5 millió forint 
összegű támogatás ugyancsak a Hungarofest Nonprofit Kft. - KultúrPont Iroda részére, 
a KultúrPont Iroda hírlevelének fejlesztése céljából. 
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20/11 alcím Kulturális feladatok és szervezetek támogatása  
20/11/1 Filmszakmai támogatások 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 200,0   200,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -20,7   -20,7   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 9,0 9,0     

- 2013.évi többletbevétel 12,2 12,2     

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 32,2   32,2   

Módosítások összesen 32,7 21,2 11,5 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 232,7 21,2 211,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 32,7 21,2 11,5 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 9,0 9,0   

- 2013.évi többletbevétel 12,2 12,2   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -20,7   -20,7 

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 32,2   32,2 

2013. évi módosított előirányzat 232,7 21,2 211,5 

 
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 45,2 200,0 200,0 232,7 180,1 398% 77% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 3,0 0,0 0,0 12,2 12,2 407% 100% 

Támogatás 6,0 200,0 200,0 211,5 211,5 3525% 100% 

Előirányzat-maradvány 45,2 – 0,0 9,0 9,0 20% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (1 db) 3,0   3,0 

− alapítvány 0,3   0,3 

− nonprofit társaság 16,0   16,0 

− gazdasági társaság 155,8   155,8 

− egyéb (megjelölve) 5,0 0,0 5,0 

 társadalmi szervezet 5,0   5,0 

Összes kifizetés 180,1 0,0 180,1 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2013. évben az „art” besorolású mozik 
működésének támogatására valamint az „art” minősítésű filmalkotások 
forgalmazásának támogatására pályázati kiírás útján 50,0 millió forint került 
felosztásra, melyből 32,2 millió forint az EMMI igazgatásáról történő 
átcsoportosítással került kifizetésre. 
 
Ezen felül további 61,5 millió forint filmszakmai keret az évközben megjelenő 
filmszakmai támogatási kérések fedezetére, a fontosabb szakmai rendezvények, 
filmszakmai működési és programtámogatások, filmek, filmarchiválási tevékenységek 
finanszírozására, illetve az egyéb szakmai feladatok ellátására szolgált. 2013. évben 
támogatásra került a Los Angelesi Dokumentumfesztivál megrendezése, Szomjas 
György Alföldi zene című filmalkotásának bemutatása Los Angelesben, egy vidéki 
vetítéssorozat, Sára Sándor Sher-Gil című filmjének feliratozása, a Magyar 
Filmművészek Szövetségének programjainak megvalósítása. 
 
Fentieken túl az 1432/2013. (VII. 10.) Korm. határozat alapján a Fehér Béla 
Kossuthkifli című regénye alapján 6 részes történelmi tv-filmsorozat elkészítéséhez 
100,0 millió forinttal támogatás került biztosításra.  
 
A 2013 októberében Magyarországon megrendezett Víz Világtalálkozóhoz kapcsolódó 
kulturális programsorozat megszervezésének biztosítása érdekében az előző évek 
elszámolásából adódó bevételekből megvalósult a Budapesti Víz Világtalálkozóhoz 
kapcsolódó filmes esemény megszervezése és lebonyolítása a Tisza Mozi Kft. 11,4 
millió forinttal történő támogatásával. Ezen felül 0,7 millió forint értékben a bevétel 
biztosított fedezetet a Fahrt Film Kft. támogatására inzertezéses filmfelvételek 
gyártásának megvalósítása céljából.  
 
Előző évi maradványból 6,0 millió forint a Tisza Mozi Kft. megrendezésében a 
szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál megvalósítását szolgálta. 
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20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása  
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 210,0   210,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 30,0 30,0     

- 2013.évi többletbevétel 247,0 247,0     

Módosítások összesen 277,0 277,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 487,0 277,0 210,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 210,0 0,0 210,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 277,0 277,0 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 30,0 30,0   

- 2013.évi többletbevétel 247,0 247,0   

2013. évi módosított előirányzat 487,0 277,0 210,0 

 
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 210,0 210,0 210,0 487,0 485,8 231% 100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 247,0 247,0   100% 

Támogatás 240,0 210,0 210,0 210,0 210,0 88% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 30,0 30,0   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− nonprofit társaság 485,8 210,0 275,8 

Összes kifizetés 485,8 210,0 275,8 
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Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark (továbbiakban: ÓNTE) meghatározó 
szerepet vállal hazánk kulturális emlékeinek őrzésében, nemzeti összetartozás-
tudatunk megerősítésében.  Az Ópusztaszer az átélhető nemzettudat kiemelt 
helyszínévé vált az elmúlt években. 2013. évi működés valamint a programok 
támogatásával számos olyan rendezvény valósult meg, amely néprajzi és történelmi 
hagyományainkat, nemzeti identitásunkat erősíti, valamint ráirányítja a figyelmet a 
térség turisztikai szempontból különleges, idáig kevésbé ismert érdekességeire, legyen 
az természeti vagy kulturális érték. Ezen fejlesztések ösztönzik a hátrányos helyzetű 
kistérségek turizmus infrastrukturális fejlődését, és növelik a turizmus lehetőségeit.  
 
Az ÓNTE további támogatásáról az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat rendelkezett 
245,8 millió forint összegben; az egyházak tevékenységének támogatásához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1598/2012. (XII. 17.) Korm. határozat további 
30,0 millió forint támogatást biztosított a Nemzeti Összetartozás Emlékműve kapcsán 
ellátandó feladatokra. A jogcímcsoporton 1,2 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány képződött. 
 
20/12 alcím Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok – közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 88,0   88,0 15,0 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Más fejezetnek átadott előirányzat -5,8   -5,8   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -17,8   -17,8   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 48,6 48,6     

- 2013.évi többletbevétel 0,3 0,3     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 30,0   30,0   

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 28,0   28,0   

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -15,0 

Módosítások összesen 83,3 48,9 34,4 -15,0 

2013. évi módosított előirányzat 171,3 48,9 122,4 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 88,0 0,0 88,0 

Módosítások kedvezményezettenként -23,6 0,0 -23,6 

 - saját intézménynek -17,8 0,0 -17,8 

    = meghatározott feladatra -17,8   -17,8 

 - más fejezet intézménynek -5,8 0,0 -5,8 

    = meghatározott feladatra -5,8   -5,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 106,9 48,9 58,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 48,6 48,6   

- 2013.évi többletbevétel 0,3 0,3   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 30,0   30,0 

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 28,0   28,0 

2013. évi módosított előirányzat 171,3 48,9 122,4 

 
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 73,3 88,0 88,0 171,3 164,4 224% 96% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,5 0,0 0,0 0,3 0,9 180% 300% 

Támogatás 79,0 88,0 88,0 122,4 122,4 155% 100% 

Előirányzat-maradvány 42,3 – 0,0 48,6 47,8 113% 98% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (15 db) 12,3   12,3 

− más fejezet intézménye 5,5   5,5 

− alapítvány 5,0 5,0   

− nonprofit társaság 28,0   28,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 85,6   85,6 

− egyéb (megjelölve) 28,0 0,0 28,0 

 egyház 28,0   28,0 

Összes kifizetés 164,4 5,0 159,4 
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A jogcímen rendelkezésre álló előirányzat az alábbi szakmai feladatok megvalósítását 
szolgálta: 
 

- Egyházi levéltárak működésének támogatása 
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény 34/C. §-a szerint a nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi, 
alapítványi és egyéb magánlevéltárak részére — az őrizetükben lévő levéltári anyag 
szakszerű kezelését, valamint kutathatóságát elősegítő szakmai és technikai feltételek 
javítását szolgáló költségvetési támogatásra — 28,0 millió forint került felhasználásra.  
A támogatás eredményeként a korábbi években elkezdett tervszerű iratmentés 
folytatódhatott; a felhasználásra került összeg jelentős segítséget nyújtott az egyházi 
levéltárakban őrzött maradandó értékű iratanyag szakszerű kezeléséhez és kutathatóvá 
tételéhez. A támogatási összeg a Szépművészeti Múzeumtól történő átcsoportosítás 
után került kifizetésre. 
 

- Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) támogatása 
Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) működtetése lehetővé teszi az 
országos könyvtárközi dokumentumszolgáltatás színvonalas, gyors lebonyolítását 
annak érdekében, hogy mindenki hozzájuthasson a számára fontos információhoz, 
könyvtári dokumentumhoz. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 72. §-a szerint a tárca 
költségvetési fejezetében kell gondoskodni az országos dokumentum-ellátási rendszer 
létrehozásának és fenntartásának feltételeiről. A részletszabályokat kormányrendelet 
állapítja meg. A meghívásos pályázat keretében az 56 ODR szolgáltató könyvtár 
között került felosztásra a rendelkezésre álló 60,0 millió forint, melynek felhasználása 
áthúzódik a következő évre. 
 

- Artpool Művészetkutató Központ támogatása 
Az Artpool Művészetkutató Központ Közép-Kelet Európa egyik kortárs művészeti 
archívuma. Létrejötte óta nonprofit, alternatív művészetet gyűjtő intézményként 
működik, és figyelemmel kíséri, gyűjti, archiválja a fluxus, a konceptművészet, a 
művészkönyv, a hangköltészet, a videóművészet, a művészbélyeg stb. műfajában 
készült alkotásokat. A Központ részére 2013. évben 28,0 millió forint támogatás 
biztosítására került sor, a gyűjteményi és multimédia dokumentációs anyag folyamatos 
gyarapításának, gondozásának, feldolgozásának és kutathatóságának elősegítése 
érdekében.  
 

- Nem megyeszékhely településen működő megyei hatókörű városi múzeumok 
támogatása  

A Ferenczy Múzeum működéséhez 30,0 millió forint támogatás felhasználása valósult 
meg. 
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 47,0 millió forint az ODR 
szolgáltató könyvtárak támogatására került biztosításra. 
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20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 132,0   132,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 137,1 137,1     

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 7,2   7,2   

Módosítások összesen 144,3 137,1 7,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 276,3 137,1 139,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 132,0 0,0 132,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 144,3 137,1 7,2 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 137,1 137,1   

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 7,2   7,2 

2013. évi módosított előirányzat 276,3 137,1 139,2 

 
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 71,6 132,0 132,0 276,3 194,4 272% 70% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Támogatás 125,0 132,0 132,0 139,2 139,2 111% 100% 

Előirányzat-maradvány 71,6 – 0,0 137,1 123,9 173% 90% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (3 db) 32,9   32,9 

− alapítvány 1,5   1,5 

− nonprofit társaság 12,7   12,7 

− gazdasági társaság 10,0   10,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 125,9   125,9 

− egyéb (megjelölve) 11,4 0,0 11,4 

 társadalmi szervezet 8,9   8,9 

 köztestület 2,0   2,0 

 külföldi szervezet 0,5   0,5 

Összes kifizetés 194,4 0,0 194,4 

 
Az előirányzaton rendelkezésre álló keret a társadalmi és gazdasági fejlődést 
előmozdító kulturális és közösségi alapú, a közösségi művelődést elősegítő 
programok, képzések, rendezvények, fejlesztések és együttműködési programok 
megvalósulását szolgálta.  
 

- Közkincs Hitelprogram 
A „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok meghirdetéséről és a fejlesztési 
tőkefinanszírozási eszközök kiszélesítéséről szóló 1041/2005. (V. 5.) Korm. határozat 
alapján a közművelődési intézmények fejlesztésére 2005-2006-évben meghirdetett 
hosszú lejáratú Közkincs hitel program támogatására – az önkormányzatok által felvett 
hitelek tőke és ügyleti kamat törlesztésére – a tárca együttműködési megállapodást 
kötött 15,0 millió forint összegben a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságával a 
feladat kincstári lebonyolítási rend szerinti finanszírozására. A feladatra ténylegesen 
8,1 millió forint került felhasználásra. 
 

- Europa Cantat 
Az 1057/2012. (III. 9.) Korm. határozat szerint a Kormány 476.000 eurónak megfelelő 
forintösszegben támogatja a 2015 nyarán Pécsett megrendezésre kerülő XIX. 
EUROPA CANTAT-ot, Európa legjelentősebb nemzetközi kórusfesztiválját. Az 
ágazat a magas fokú kulturális tartalom mellett a fenntartható kulturális finanszírozás, 
a turisztikai vonzerő szempontjait is szem előtt tartva döntött úgy, hogy támogatja a 
kórusfesztivál magyarországi megrendezését, amely várhatóan több ezer énekest és 
látogatót vonz majd a világ minden tájáról. A támogatás 2013. évben esedékes része 
(15,0 millió forint) a rendezvény előkészületi munkáihoz szükséges forrást biztosította. 
 

- Civil szervezetek támogatása a közösségi művelődés területén 
2013. évben az állami adósságátvállalásnak köszönhetően a Közkincs hiteltartozással 
rendelkező, támogatást igénylő önkormányzatok száma jelentősen csökkent. Az így 
felszabaduló forrás átcsoportosításával 25 közösségi művelődést elősegítő program 
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indulhatott el, illetve valósulhatott meg, összességében 102,0 millió forint összegből, 
ideértve többek között a Magyar Nyelv Napja méltó megünneplésének előkészítését, 
továbbá a népművészeti és amatőr művészeti országos jelentőségű díjakhoz, 
rendezvényekhez való hozzájárulást. 
 

- Magyar Nyelv Napja 
Az Országgyűlés a magyar nyelv napjáról szóló 66/2011. (IX. 29.) OGY határozatban 
a nemzet fejlődését és hagyományainak őrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti 
megbecsülésének kifejezése érdekében a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvény, a 
magyar nyelv és nemzetiségről szóló 1844. évi II. törvénycikk elfogadásának napját, 
november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánította. Az előirányzat nyújtott 
fedezetet az országos ünnepség, valamint az azzal összefüggő szakmai programok 
költségeire is. 
 

- Népművészeti, amatőr művészeti tevékenység támogatása 
Az amatőr- és népművészeti területen meghatározásra kerültek azok az országos 
jelentőségű rendezvények, amelyeket – hagyományuk, magas szakmai színvonaluk 
miatt – a tárca méltónak tart arra, hogy díjaikhoz hozzájáruljon, elősegítve ezáltal a 
közösségi művelődés értékteremtő erejének elismerését. A díjak kifizetésének 
lebonyolításával a tárca a Nemzeti Művelődési Intézetet bízta meg.  
 
További 7,2 millió forint támogatásban részesült a balatonfüredi 2014. évi művészeti 
és történelmi hagyományokra épülő programsorozat előkészítése. 
 
A 2011. évből áthozott 11,6 millió forint maradvány terhére nyújtott támogatásból a 
Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet többek között a megyei 
feladatellátás új rendszerére való felkészülés képzési programját, és a Magyar Nyelv 
Napjának 2013. évi megünneplésének előkészítését valósította meg. A jogutód 
Nemzeti Művelődési Intézet a támogatásból felhasznált 7,4 millió forinttal határidőre 
elszámolt.  
 
A 2012. évből áthozott 104,1 millió forint maradvány nyújtott fedezetet a 2012. évi 
Közkincs Hitel kamat- és tőketörlesztésére, a IV. Ifjúsági Anyanyelvi Tábor 
megrendezésének megvalósítására, és a Fölszállott a páva tehetségkutató különdíjának 
átadására. A jogcímen 13,1 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt 
maradvány képződött  
 
Az előirányzatról az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 21,3 millió forint 
maradvány a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, 
az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 6,0 millió forint maradvány a 
Szépművészeti Múzeum részére került átadásra. 
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20/12/7/3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 4,0   4,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -4,0   -4,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2,5 2,5     

- 2013.évi többletbevétel 0,8 0,8     

Módosítások összesen -0,7 3,3 -4,0 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 4,0 0,0 4,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -0,7 3,3 -4,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2,5 2,5   

- 2013.évi többletbevétel 0,8 0,8   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -4,0   -4,0 

2013. évi módosított előirányzat 3,3 3,3 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 0,5 4,0 4,0 3,3 2,5 500% 76% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 2,5 0,0 0,0 0,8 0,8 32% 100% 

Támogatás 0,0 4,0 4,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 0,5 – 0,0 2,5 2,5 500% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− alapítvány 2,5   2,5 

Összes kifizetés 2,5 0,0 2,5 

 
A jogcím eredeti előirányzata az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján 
módosult. 2,5 millió forint maradvány és 0,8 millió forint bevétel került 
előirányzatosításra, amiből a tárca a határon túli örökség megóvására fordított: 2,5 
millió forintot a romániai (Hargita megye) Székelydálya település református 
templomának festett famennyezete és karzatmellvédje helyreállítására, míg 0,8 millió 
forint a rugonfalvi református templom falképei kutatását és a restaurálási terv 
elkészítését, valamint a kolozsvári ferences kolostor falképeinek kutatását szolgálta. 
Mindkét feladatot a Teleki László Alapítvány végezte el.  
 
20/12/7/4 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 100,0   100,0 19,7 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -51,0   -51,0 -12,3 

- Saját intézménynek átcsoportosítás -15,0   -15,0 -9,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 199,0 199,0     

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     1,6 

Módosítások összesen 133,0 199,0 -66,0 -19,7 

2013. évi módosított előirányzat 233,0 199,0 34,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 100,0 0,0 100,0 

Módosítások kedvezményezettenként -15,0 0,0 -15,0 

 - saját intézménynek -15,0 0,0 -15,0 

    = meghatározott feladatra -15,0   -15,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 148,0 199,0 -51,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 199,0 199,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -51,0   -51,0 

2013. évi módosított előirányzat 233,0 199,0 34,0 
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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 0,0 100,0 100,0 233,0 233,0   100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 19,7 19,7 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 199,0 100,0 100,0 34,0 34,0 17% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 199,0 199,0   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (2 db) 199,0   199,0 

− nonprofit társaság 8,5   8,5 

− önkormányzat/vagy intézménye 8,5   8,5 

− egyéb (megjelölve) 17,0 0,0 17,0 

 társadalmi szervezet 8,5   8,5 

 egyház 8,5   8,5 

Összes kifizetés 233,0 0,0 233,0 

 
Az előirányzat célja a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Vötv.) alapján a magyarországi világörökségi és világörökségi 
várományos helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos állami 
feladatok ellátásának támogatása. Kiemelt célja a kultúráért felelős miniszter által a 
természet védelméért felelős miniszter egyetértése alapján kijelölt világörökségi 
gondnokságok feladatellátásának támogatása. 
A jogcímen rendelkezésre álló előirányzatból 80,0 millió forint a világörökségi 
gondnoksági feladatok ellátásának támogatását biztosította. A Vötv. 10. §-a szerint az 
egyes világörökségi helyszíneken világörökségi gondnokságok működnek. A 
világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 1. § (1) 
bekezdése értelmében a miniszter felkérés útján kijelölte a világörökségi helyszínek 
világörökségi gondnokságait. A miniszter a kijelölt világörökségi gondnokságokkal 
2013. évben támogatási szerződést kötött a kezelési feladatok ellátására az alábbiak 
szerint: 

- Forster Központ: 15,0 millió forint, Hollókő Község Önkormányzata: 8,5 millió 
forint, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság: 8,0 millió forint, Pannonhalmi 
Bencés Főapátság: 8,5 millió forint, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: 8,0 
millió forint, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.: 8,5 millió forint, Fertő-táj 
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Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület: 8,5 millió forint, Tokaji Borvidék 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet: 15,0 millió forint. 

 
A 2013. évi támogatásokra vonatkozó szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást 5 
gondnokság nyújtotta be.  
A jogcímen továbbá 199,0 millió forint előző évi maradvány került felhasználásra, 
melyből a tárca a Forster Központtal kötött támogatási szerződést a világörökségi 
törvényből adódó feladatok ellátására (többek között a világörökségi kezelési tervek 
elkészítésére /192,0 millió forint/, a tokaji bányatanulmány elkészítésére /7,0 millió 
forint/).  
 
20/12/7/5 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 30,4   30,4 7,9 

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 13,7 13,7     

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -7,9 

Módosítások összesen 13,7 13,7 0,0 -7,9 

2013. évi módosított előirányzat 44,1 13,7 30,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 30,4 0,0 30,4 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 13,7 13,7 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 13,7 13,7   

2013. évi módosított előirányzat 44,1 13,7 30,4 
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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 30,4 30,4 44,1 20,7   47% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 7,9 7,9 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 13,7 30,4 30,4 30,4 30,4 222% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 13,7 13,7   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 4,4   4,4 

− nonprofit társaság 3,0   3,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 8,9   8,9 

− egyéb (megjelölve) 4,4 0,0 4,4 

 egyház 4,4   4,4 

Összes kifizetés 20,7 0,0 20,7 

 
A jogcímen 30,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, 
amely kiegészült 13,7 millió forint előirányzatosított maradvánnyal. 
 
A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
tartalmazza a nemzeti emlékhelyek használatára vonatkozó részletszabályokat. A 
nemzeti emlékhelyek használati rendjéről 7 évente felülvizsgálandó használati tervet a 
Nemzeti Örökség Intézete készíti elő, majd a kultúráért felelős miniszter a turizmusért 
felelős miniszter egyetértésével elfogadja, és honlapján közzé teszi. A Magyar 
Nemzeti Múzeum, a Székesfehérvár, Romkert és a Mohács, Történelmi Emlékhely 
esetében elkészültek és közzétételre kerültek a használati tervek. 
 
A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása (a nemzeti emlékhely 
fenntartható használata, fejlesztése és bemutatása) érdekében a jogcímen rendelkezésre 
álló előirányzat az alábbi támogatásokra biztosított fedezetet:  

- Budapest, Rákoskeresztúr Újköztemető 298., 300., 301. parcella: 5,4 millió 
forint; 

- Ópusztaszer, Történelmi Emlékpark: 10,0 millió forint; 
- Somogyvár-Kupavár: 5,0 millió forint; 
- Székesfehérvár, Romkert: 10,0 millió forint. 
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A támogatások felhasználása áthúzódik a következő évre. 
 
13,7 millió forint előző évi maradvány felhasználása és elszámolása az alábbiak szerint 
megtörtént: 

- Pákozdi Katonai Emlékhely: 4,9 millió forint; 
- Debrecen Református Kollégium: 4,4 millió forint; 
- Mohács Történelmi Emlékhely: 4,4 millió forint. 

 
20/12/7/6 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat 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       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 160,0   160,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -2,7   -2,7   

Módosítások összesen 157,3 0,0 157,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 157,3 0,0 157,3 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 -2,7 0,0 -2,7 

 - saját intézménynek -2,7 0,0 -2,7 

    = meghatározott feladatra -2,7   -2,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 160,0 0,0 160,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 160,0   160,0 

2013. évi módosított előirányzat 157,3 0,0 157,3 

 
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 0,0 157,3 96,0   61% 

  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 0,0 157,3 157,3   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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 96,0 0,0 96,0 

 befizetési kötelezettség 96,0   96,0 

Összes kifizetés 96,0 0,0 96,0 

 
A jogcímen eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az 1564/2013. (VIII. 16) 
Korm. határozattal biztosított 160,0 millió forint az "Itthon vagy - Magyarország 
szeretlek" programsorozat támogatását szolgálta. A Program részét képezte:  
 

- Köznevelést érintő támogatás (100,2 millió forint) 
A magyarországi középfokú oktatási intézmények számára lehetőség nyílt színvonalas 
öregdiák találkozók szervezésére. A találkozók szervezésének költségeihez a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ rendszerén keresztül oktatási 
intézményenként 100.000 forint volt biztosítható, tankerületenként. A jelzett 
támogatásra a KLIK, illetve nem állami, középfokú oktatási intézményt fenntartók 
jelentkezhettek. A program megvalósítására 39 db intézmény vonatkozásában került 
sor.  
 

- Kultúrát érintő támogatás (59,8 millió forint) 
A 2013. szeptember 28-29-i hétvégére a magyarországi állami és önkormányzati 
múzeumokba történő belépés ingyenessé tételből fakadó kompenzációs költség 
biztosítására került sor. A programban összesen 275 db múzeum vett részt.  
 
A fel nem használt támogatás visszautalása az 1564/2013. (VIII. 16.) Korm. határozat 
alapján megtörtént. 
 
20/12/8 PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért 
 
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 0,8 0,8     

Módosítások összesen 0,8 0,8 0,0 0,0 

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

 
 
 

3328



 
 

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 0,8 0,8 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,8 0,8   

2013. évi módosított előirányzat 0,8 0,8 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 20,3 0,0 0,0 0,8 0,0 0% 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 20,3 – 0,0 0,8 0,0 0% 0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
Az előző évi maradványból 0,2 millió forint a 2011. évi PANKKK Programmal 
összefüggő kötelezettségek teljesítése céljából került biztosításra. A jogcímcsoporton 
0,6 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány képződött. 
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20/13 alcím Művészeti tevékenységek  
20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 525,0   525,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1 343,7   1 343,7   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 444,7 444,7     

- 2013.évi többletbevétel 480,3 480,3     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 23,4   23,4   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 27,0   27,0   

Módosítások összesen 2 319,1 925,0 1 394,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 844,1 925,0 1 919,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 525,0 0,0 525,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 319,1 925,0 1 394,1 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 444,7 444,7   

- 2013.évi többletbevétel 480,3 480,3   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1 343,7   1 343,7 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 23,4   23,4 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 27,0   27,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 844,1 925,0 1 919,1 

 
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 1 881,8 525,0 525,0 2 844,1 1 848,9 98% 65% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 16,9 0,0 0,0 480,3 480,3 2842% 100% 

Támogatás 2 163,2 525,0 525,0 1 919,1 1 919,1 89% 100% 

Előirányzat-maradvány 146,4 – 0,0 444,7 444,1 303% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény ( 2 db) 9,9   9,9 

− nonprofit társaság 1 253,7 106,8 1 146,9 

− gazdasági társaság 451,1 290,0 161,1 

− önkormányzat/vagy intézménye 132,8   132,8 

− egyéb (megjelölve) 1,4 0,0 1,4 

 külföldi szervezet 1,4   1,4 

Összes kifizetés 1 848,9 396,8 1 452,1 

 
A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzatként 525,0 millió forint került 
megtervezésre, amely 1.343,7 millió forint Kormány hatáskörben végrehajtott 
átcsoportosítással (1135/2013. (III. 14.) Korm. határozat, 1245/2013. (IV. 30.) Korm. 
határozat, 1412/2013. (VII. 3.) Korm. határozat, 1566/2013.(VIII. 21.) Korm. 
határozat, 1997/2013. (XII. 29.) Korm. határozat), továbbá fejezeten belüli 
átcsoportosítással 1.919,1 millió forintra módosult. 
 
A rendelkezésre álló előirányzat az alábbi szakmai programok megvalósítását 
támogatta: 
 

- Kedvezményes könyvszakmai hitelprogram 
A tárca a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében – 
a korábbi évekhez hasonlóan – pályázatot hirdetett meg forgóeszköz-hitel felvételére 
és kamattámogatás elnyerésére. A program keretében a pályázók, amennyiben 
forgóeszköz szükségleteiket hitelből finanszírozzák, 50%-os kamattámogatásban 
részesülnek a K&H Bank Zrt.-től. A banki partner nyílt, transzparens és 
diszkriminációmentes eljárás keretében került kiválasztásra. A hitelek minimális 
összege 4,0 millió forint, maximális összege 60,0 millió forint. A pályázat 
keretösszege 2013. évben 25,0 millió forint volt, 20 könyvszakmai cég kapott 
támogatást. A hitelprogram azért működik jól, mert a tőkeszegény könyvszakma olyan 
támogatáshoz jut a hitelfelvétellel, amely segítségével az Ünnepi Könyvhét könyveit 
biztonsággal meg tudja jelentetni. A program kizárólag azokat a könyves szervezeteket 
támogatja, amelyek rendelkeznek annyi saját erővel, hogy vállalják a hitel 1 éven 
belüli visszafizetését. 
 

- Előadó-művészeti tevékenység 
Az 1135/2013. (III. 14.) Korm. határozat a Budapest Music Center Zenei Központ 
befejezéséhez szükséges felszerelések beszerzéséhez 100,0 millió forintot, míg az 
1412/2013. (VII. 3.) Korm. határozat a Budapesti Music Center működésének 
támogatásához 290,0 millió forintot biztosított. 
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Az előirányzat terhére a Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. mint a Nemzeti Ifjúsági 
Zenekar cím kedvezményezettje 20,0 millió forint támogatásban; a Concerto Budapest 
Zenekar 300,0 millió forint támogatásban részesült.  
 
A Kormány az 1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozat és az 1356/2013 (VI. 24.) Korm. 
határozat értelmében a fejezeti kezelésű előirányzat útján biztosított fedezetet egyes 
zenekarok, énekkarok támogatásához 605,0 millió forint összegben. 
 

Szervezet 

2013. 
kieg. 
tám. 

1245/2013. 
(IV. 30.) 
Korm.h. 

1356/2013. 
(VI. 24.) 

Korm.hat. 
    
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Nonprofit 
Kft. 40,0 13,5 26,5 

Concerto Hungária Nonprofit Kft.  
(Concerto Budapest Zenekar) 20,0 6,7 13,3 
Győri Filharmonikus Zenekar 55,0 18,5 36,5 
Kodály Filharmónia –Kodály Filharmonikusok (Debrecen) 55,0 18,5 36,5 
Kodály Filharmonikusok – Kodály Kórus (Debrecen) 15,0 5,1 9,9 
Miskolci Szimfonikus Zenekar 55,0 18,5 36,5 
MR Szimfonikus Zenekar és Énekkar Nonprofit Kft. 100,0 33,6 66,4 
Nyíregyházi Cantemus Kórus 15,0 5,1 9,9 
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. 10,0 3,4 6,6 
Pannon Filharmonikus Zenekar Nonprofit Kft. 55,0 18,5 36,5 
Savaria Szimfonikus Zenekar 55,0 18,5 36,5 
Szegedi Szimfonikus Zenekar 55,0 18,5 36,5 
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 5,0 1,7 3,3 
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 40,0 13,5 26,5 
Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. 30,0 10,1 19,9 
  605,0 203,7 401,3 
 
A rendelkezésre álló előirányzatból a Budapesti Fesztiválszervező Nonprofit Kft. a 
2013. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezése céljából 200,0 millió forint 
támogatásban részesült (ebből 100,0 millió forint eredeti előirányzat, 100,0 millió 
forint az 1617/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján folyósított összeg).  
 
Az 1617/2012. (XII. 18.) Korm. határozat összesen 350,6 millió forintot biztosított a 
2013. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésére, kedvezményezettként a 
Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncert- és Fesztiválszervező Nonprofit 
Kft.-t megjelölve. Az 1160/2013. (III. 28.) Korm. határozat a kedvezményezettet 
módosította a Művészetek Palotája Nonprofit Kft.-re 250,6 millió forint összeggel, 
továbbá a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-re 100,0 millió 
forint összeggel. 
 
Az 1566/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat értelmében a 2014. évi Budapesti Tavaszi 
Fesztivál előkészítésének támogatása érdekében 700,0 millió forint átcsoportosítására 
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került sor. A szakmai feladat megvalósítására a Nemzeti Színház Zrt. részére 10,0 
millió forint, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére 
200,0 millió forint, a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére 490,0 millió forint 
került biztosításra. 
 
Az A38 Nonprofit Kft. az 1997/2013. (XII. 29.) Korm. határozat értelmében 50,0 
millió forint támogatásban részesült.  
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy 
részének felhasználásáról és fejezetek közötti átcsoportosításáról szóló 1641/2013. 
(IX. 11.) Korm. határozat 63,4 millió forintot biztosított a Játékszín Terézkörúti 
Színház Nonprofit Kft. szakmai feladatellátásához.  
 
A Duna Palota Nonprofit Kft. 6,0 millió forint, a Magyarkanizsai Udvari 
Kamaraszínház 20,0 millió forint támogatásban részesült, mely összegek miniszteri 
tartalékból kerültek átcsoportosításra; az A38 Nonprofit Kft. 23,4 millió forintos 
támogatása fejezeten belüli átcsoportosítás útján valósult meg, a Ciróka Bábszínház 
2,2 millió forint támogatásban részesült egyedi döntés alapján. 
 

- Alkotóművészeti tevékenység 
A Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. a 2013. évi szakmai programjai 
megvalósításához 20,0 millió forint, a Velencei Biennálé magyar pavilon 
állagmegóvása és műszaki karbantartása feladataihoz a Műcsarnok Nonprofit Kft. 57,8 
millió forint támogatásban részesült. A Kádártól Castróig kötet megjelentetése 
érdekében az Ab Ovo Kiadói Kft. számára 1,0 millió forint került biztosításra, mely 
miniszteri tartalékból történő átcsoportosítással valósult meg. 
 
20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és 
művészeti pályázatok) 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 574,7   1 574,7   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -12,1   -12,1 -0,9 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 524,2 524,2     

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     0,9 

Módosítások összesen 512,1 524,2 -12,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 086,8 524,2 1 562,6 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 574,7 0,0 1 574,7 

Módosítások kedvezményezettenként -12,1 0,0 -12,1 

 - saját intézménynek -12,1 0,0 -12,1 

    = meghatározott feladatra -12,1   -12,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 524,2 524,2 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 524,2 524,2   

2013. évi módosított előirányzat 2 086,8 524,2 1 562,6 

 
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 540,8 1 574,7 1 574,7 2 086,8 2 001,1 370% 96% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 32,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0%   

Támogatás 995,7 1 574,7 1 574,7 1 562,6 1 562,6 157% 100% 

Előirányzat-maradvány 36,1 – 0,0 524,2 524,2 1452% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (2 db) 2,2   2,2 

− nonprofit társaság 602,1   602,1 

− gazdasági társaság 4,7   4,7 

− önkormányzat/vagy intézménye 202,7   202,7 

− egyéb (megjelölve) 1 189,4 0,0 1 189,4 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 22,3   22,3 

 társadalmi szervezet 1 101,4   1 101,4 

 külföldi szervezet 65,7   65,7 

Összes kifizetés 2 001,1 0,0 2 001,1 

 
A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 1.574,7 millió forint volt.  
 
A rendelkezésre álló forrást az ágazat az alábbi, Emtv. szerinti működési és 
programpályázatok támogatására fordította:   
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- Minősítéssel nem rendelkező zenekarok, énekkarok működési pályázata, ahol a 
pályázati keretösszeg 125,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 20 
db;  

 
- Minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti 

szervezetek működési pályázata, ahol a pályázati keretösszeg 1.255,0 millió 
forint volt, a támogatott pályázatok száma 114 db; 

 
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat 

előadó-művészeti szervezetek részére (színház- és táncművészeti terület), ahol a 
pályázati keretösszeg 160,0 millió forint volt, a támogatott pályázatok száma 
208 db. A pályázaton nyertes, a tárca fenntartásában álló saját intézmények 
részére átcsoportosításra került 7,7 millió forint, valamint a pályázatot kezelő 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részére kezelői megállapodás szerint 4,4 
millió forint a pályázatokat bíráló szakértői testület költségeinek kifizetése 
céljából került átcsoportosításra; 

 
- Kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására meghirdetett pályázat 

(zenekarok és énekkarok részére), ahol a pályázati keretösszeg 34,7 millió 
forint volt, a támogatott pályázatok száma 45 db. 
 
 

20/13/7 A Nemzet Színésze cím támogatása 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 144,7   144,7   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -7,5   -7,5   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2,2 2,2     

Módosítások összesen -5,3 2,2 -7,5 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 139,4 2,2 137,2 0,0 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 144,7 0,0 144,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -5,3 2,2 -7,5 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2,2 2,2   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -7,5   -7,5 

2013. évi módosított előirányzat 139,4 2,2 137,2 
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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 142,6 144,7 144,7 139,4 139,4 98% 100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Támogatás 144,7 144,7 144,7 137,2 137,2 95% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 2,2 2,2   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 2,2   2,2 

− nonprofit társaság 137,2   137,2 

Összes kifizetés 139,4 0,0 139,4 

 
A 2000. évben alapított Nemzet Színésze cím alapszabálya szerint a Nemzet Színésze 
címet viselő 12 színművész, a megtisztelő cím viselése mellett élete végéig 
meghatározott juttatásban részesül. 
A jogcímcsoport terhére a 2012. évi adó- és járulékváltozásokra figyelemmel 137,2 
millió forint került átadásra a Nemzeti Színház részére, amely összeg a fenti juttatás, 
valamint adó- és járulékköltségek fedezetéül szolgált, 12 hónapra vonatkozóan.  
2,2 millió forint maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján más 
fejezet részére került átadásra. 
 
20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 90,0   90,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -90,0   -90,0   

Módosítások összesen -90,0 0,0 -90,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 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 90,0 0,0 90,0 

Módosítások kedvezményezettenként -90,0 0,0 -90,0 

 - saját intézménynek -90,0 0,0 -90,0 

    = meghatározott feladatra -90,0   -90,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 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 100,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0%   

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Támogatás 100,0 90,0 90,0 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 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) 2011. május 
25-től a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyilvántartásba vételével regisztrált 
jogkezelő szervezetként végzi a közkönyvtári kölcsönzés után járó jogdíj (PLR) 
jogkezelését, illetve rendeletileg való felosztásához adatot szolgáltatva és gyűjtve 
készíti elő a regisztrált szerzők jogdíjfizetését. A jogdíjak fedezetét a központi 
költségvetés biztosítja. A jogdíjakra és a MISZJE működésére szánt összeg az 
Országos Széchényi Könyvtár részére került átcsoportosításra. 
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20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 423,0   1 423,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 114,7 114,7     

Módosítások összesen 114,7 114,7 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 537,7 114,7 1 423,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 423,0 0,0 1 423,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 114,7 114,7 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 114,7 114,7   

2013. évi módosított előirányzat 1 537,7 114,7 1 423,0 

 
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 2 168,3 1 423,0 1 423,0 1 537,7 1 453,1 67% 94% 

  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 1 423,0 1 423,0 1 423,0 1 423,0 1 423,0 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 860,0 – 0,0 114,7 114,7 13% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− egyéb (megjelölve) 1 453,1 0,0 1 453,1 

 egyéb szervezet 1 453,1   1 453,1 

Összes kifizetés 1 453,1 0,0 1 453,1 
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A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. 
(III. 31.) Korm. rendelet szerint a közalapítvány által folyósított ellátásokat 2011. 
május 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság szerve, a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság vette át. A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti előirányzatként 
rendelkezésre álló 1.423,0 millió forint a kifizetett ellátások és a postaköltség 
megtérítésre szolgált, amely támogatási szerződés keretében az Országos 
Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz került. Az Igazgatóság a kifizetett ellátásokról 
havonta igazoló jelentést küldött, a jelentésben szereplő összegek utófinanszírozással 
kerültek biztosításra. A jogcímcsoporton továbbá 114,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt előző évi maradvány felhasználása valósult meg. 
 

20/25 alcím Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások  
20/25/2 Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai 
 
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 40,0 40,0     

Módosítások összesen 40,0 40,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 40,0 40,0 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 40,0 40,0 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 40,0 40,0   

2013. évi módosított előirányzat 40,0 40,0 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 40,0 40,0   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 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 40,0 40,0   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− önkormányzat/vagy intézménye 40,0   40,0 

Összes kifizetés 40,0 0,0 40,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a Batthyány-kastély falkutatási munkálatainak 
befejezésére 40,0 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra.  
A Batthyány-Strattmann-várkastély (Körmend, Gr. Batthyány L. u.1.) több épületből 
áll. Az épületegyüttes nagy része évek óta üresen áll. Körmend Város 
Önkormányzatának ingyenes használatában van a 2/1 helyrajzi szám alatti épületrész, 
amelyben jelenleg könyvtár működik. A támogatást az Önkormányzat az épületek 
falkutatási munkálataira és a könyvtár felújítási, állagmegóvási munkálataira 
fordította.  
 
20/25/7 A szentendrei Pajor kúria felújítása, bővítése  
 
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       

- 2013.évi többletbevétel 95,0 95,0     

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 5,1   5,1   

Módosítások összesen 100,1 95,0 5,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 100,1 95,0 5,1 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 100,1 95,0 5,1 

- 2013.évi többletbevétel 95,0 95,0   

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 5,1   5,1 

2013. évi módosított előirányzat 100,1 95,0 5,1 

 
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 0,0 0,0 0,0 100,1 0,0   0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 95,0 95,0   100% 

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

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 95,0 
millió forint bevétel előirányzatosításával – figyelemmel az 1873/2013. (XI. 25.) 
Korm. határozatra a szentendrei Pajor kúria felújításának és bővítésének támogatása 
valósult meg. A beruházással érintett épület állami tulajdonban van, az önkormányzat 
fenntartásában lévő Ferenczy Múzeum csak vagyonkezelője az ingatlannak, így a 
fejlesztés az állami vagyont gyarapította. A feladat megvalósítására 5,1 millió forint 
támogatási előirányzat került felhasználásra, amely az EMMI igazgatásáról történő 
átcsoportosítással valósult meg. 
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20/25/11 A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása 
 
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       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 170,0   170,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 647,7 647,7     

Módosítások összesen 817,7 647,7 170,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 817,7 647,7 170,0 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 817,7 647,7 170,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 647,7 647,7   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 170,0   170,0 

2013. évi módosított előirányzat 817,7 647,7 170,0 

 
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 50,0 0,0 0,0 817,7 647,7 1295% 79% 

  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 697,7 0,0 0,0 170,0 170,0 24% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 647,7 647,7   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− nonprofit társaság 647,7   647,7 

Összes kifizetés 647,7 0,0 647,7 
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A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 647,7 millió forint előző évi 
maradvány igénybevételével és az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
170,0 millió forinttal módosult, a rendelkezésre álló előirányzat 817,7 millió forint 
volt.  
Az előirányzat felhasználásának célja a Várgondnokság Nonprofit Kft. 
vagyonkezelésében lévő, a Budai Várban található volt Honvéd Főparancsnokság 
(hrsz.: 6462, cím: 1014 Budapest Dísz tér 17.) részleges felújítása/rehabilitációja (az 
épület használhatóvá/bejárhatóvá tétele) a jövőbeli végleges funkciót nem befolyásoló 
módon. A rehabilitáció főbb lépései az állagmegőrző munkálatokon túl: 

- az átjárás biztosítása a Dísz térről a Palota irányába,  
- a kulturális turizmust támogatva a jelenlegi romos, rossz állapotban lévő 

épületrész látogathatóvá tétele, 
- építés, kivitelezés: a volt Honvéd Főparancsnokság részleges felújítása (az 

épület használhatóvá/bejárhatóvá tétele) a jövőbeli végleges funkciót nem 
befolyásoló módon közműbekötésekkel és közmű hozzájárulások kifizetésével, 

- berendezés, beüzemelés: gyengeáramú eszközök és installáció, információs 
központ, valamint bemutató terek berendezése és bútorzata, kiállító terek 
interaktív eszközei és programok, 

- egyéb beruházási feladatok: felmérés, diagnosztika, tervezés, tervezői 
művezetés,  

- közbeszereztetés, versenyeztetés, tervellenőrzés, lebonyolítás, műszaki 
ellenőrzés, 

A beruházással érintett műszaki paraméterek: ~3400 m2 terület részleges 
rehabilitációja. 

 
20/26 alcím Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása  
20/26/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 
20/26/2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 890,0   890,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 202,2   202,2   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -2,0   -2,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 211,0 211,0     

- 2013.évi többletbevétel 408,7 408,7     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -57,9   -57,9   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 30,0   30,0   

Módosítások összesen 792,0 619,7 172,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 682,0 619,7 1 062,3 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 890,0 0,0 890,0 

Módosítások kedvezményezettenként -2,0 0,0 -2,0 

 - saját intézménynek -2,0 0,0 -2,0 

    = meghatározott feladatra -2,0   -2,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 794,0 619,7 174,3 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 211,0 211,0   

- 2013.évi többletbevétel 408,7 408,7   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 202,2   202,2 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -57,9   -57,9 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 30,0   30,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 682,0 619,7 1 062,3 

 
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 530,8 890,0 890,0 1 682,0 1 621,7 306% 96% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 408,7 408,7   100% 

Támogatás 741,8 890,0 890,0 1 062,3 1 062,3 143% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 211,0 211,0   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− alapítvány 1 621,7 114,0 1 507,7 

Összes kifizetés 1 621,7 114,0 1 507,7 

 
Az előirányzatból valósult meg többek között a közfeladatot ellátó, a kulturális, 
közösségi alapú társadalom- és gazdaságfejlesztő munka meghatározó műhelyeiként 
számon tartott közművelődési, népművészeti, közösségfejlesztő alapítványok 2013. 
évi kiemelt szakmai programjainak, szakmai szolgáltatásainak támogatása. 
 
A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány 15,0 millió forint támogatásban részesült 
2013. évben. A támogatás révén a Közalapítvány a birtokában lévő korábban 
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rendezetlen 400 ifm iratot rendezte, illetve irattárat alakított ki, ezzel biztosítva a 
kutatói hozzáférést. 
 
A Központi Bányászati Múzeum Alapítvány 2013. évben 5,0 millió forint 
támogatásban részesült a Központi Bányászati Múzeum működtetésére. A támogatást 
– a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a Központi Bányászati 
Múzeum 2013. évi működési költségeinek részbeni fedezetére fordították (közüzemi 
díjak, egyéb járulékos költségek, személyi jellegű kifizetések). 
 
Az István Király Múzeum „Marosi Arnold” Alapítvány 2013. évben 40,0 millió forint 
támogatásban részesült a cecei Csók István Emlékház felújítására. A támogatásból sor 
került az emlékház teljes körű felújítására (burkolatok cseréje, illemhelyiségek 
felújítása, tető cseréje, nyílászárók cseréje, külső vakolat javítása stb.), illetve a 
környezet füvesítésére, parkosítására, mozgássérült feljáró építésére. A műszaki 
átadásra 2013. november 15-én került sor, a használatbavételi engedélyt a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala 2013. december 6-án megadta. 
A Trianon Múzeum Alapítvány 25,0 millió forint támogatásban részesült a Trianon 
Múzeum fenntartására. Az Alapítvány a támogatást a Trianon Múzeum 2013. évi 
működési költségeinek részbeni fedezetére fordította (közüzemi díjak, egyéb járulékos 
költségek). Sor került a Zichy kastély teljes tető- és homlokzati felújítására, emellett 
kiadványok megjelentetésére (Magyarország Kincsestára, falinaptár, Ősök megidézése 
című zenei Cd-lemez) és új időszaki kiállítások is készültek, köztük 
Dunaszerdahelyen, Csíkszentmártonban, Maroshévízen, Munkácson, Újvidéken és 
Csíkszeredán bemutatott interaktív vándorkiállítás. 
 
A „Hadimúzeum Alapítvány – a magyar vonatkozású hadiemlékekért” 2013. évben 
40,0 millió forint támogatásban részesült a pákozdi HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum – Pákozdi Csata Emlékkiállítás, illetve a kiskunmajsai 1956-os Muzeális 
Emlékgyűjtemény felújítására. Az Alapítvány a támogatást a támogatási szerződésben 
foglaltak szerint használta fel, ennek keretében sor került a pákozdi kiállítási épület 
teljes körű felújítására. A kiskunmajsai kiállítás kapcsán a tényleges munkálatok nem 
indultak meg, csak az engedélyezési tervdokumentáció készült el és a szükséges 
hatósági eljárásokat indították el. Erre figyelemmel a fel nem használt 11,6 millió 
forint támogatást visszautalták. 
 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
2013. évben 30,0 millió forint támogatásban részesült az identitás, a felzárkóztatás és 
az erre vonatkozó tudástartalmak disszeminációját szolgáló rendezvénysorozatára, 
mely összeg kifizetésére a 20/51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról történő átcsoportosítás után került sor. A 
rendezvénysorozat komplex megközelítéssel vizsgálta a XXI. századi magyar 
társadalom legfontosabb problémáit.  
 
A Civil Kollégium Alapítvány a cselekedni kívánó állampolgárok és az önszervező 
közösségek, valamint a közösségfejlesztés, közösségi munka elsajátítását segítő 
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országos képzési szervezet és népfőiskola, illetve a közösségfejlesztés szakképzésének 
akkreditált intézménye, amely 2013. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült. 
 
A Közösségi Kapcsolat Alapítványt egy olyan szellemi műhely hozta létre 1991-ben, 
amelynek a célja a közösségfejlesztés magyarországi elterjesztése. Az Alapítvány 
feladata a közösségi munkával kapcsolatos információk gyűjtése, rendszerezése, 
folyamatos karbantartása. A Közösségi Adattár információit hozzáférhetővé teszi a 
közösségi munka iránt érdeklődők, valamint a közösségfejlesztő szakemberek számára 
regionális és helyi közösségfejlesztői hálózatokkal, műhelyekkel együttműködve. Az 
Alapítvány 2,5 millió forint támogatásban részesült. 
 
A Magyar Kézművességért Alapítvány a természetes anyagokat felhasználó, 
népművészeti vagy iparművészeti jellegű egyedi termékeket előállító kézművesekkel, 
kihalófélben lévő szakmák, mesterségek képviselőivel foglalkozik. Céljuk a 
tárgykultúra szerves részét képező kézművesség hagyományainak megőrzése, ápolása 
és továbbvitele, értékeinek bemutatása, népszerűsítése, a szakmai fejlődés 
folyamatosságának fenntartása. Legjelentősebb programjaik: a kettős tematikával kiírt 
nyári pályázataik válogatott anyagából rendezett kiállítások és a Betlehemi jászol című 
kiállítás. Mindkét kiállítás anyagából háromnyelvű fotóalbumot adnak ki. A fenti 
feladatok ellátására a 2013. évben biztosított támogatás összege 1,5 millió forint volt. 
 
Az Élő Hagyomány Alapítvány célja, hogy a hagyományos műveltség, a népzene, 
néptánc, kézművesség és a népszokások kultúrája újra élővé váljon. Ennek érdekében 
olyan programokat szerveznek, melyek a népi kultúrát közvetítik, népszerűsítik. Az 
Alapítvány arra törekszik, hogy a mai kor embere számára olyan kulturális mintát 
közvetítsen, mely a hagyományokon alapul és napjainkban is érvényes módon tud az 
élet számos kérdésére kiérlelt választ adni. Az Alapítvány 1,5 millió forint 
támogatásban részesült. 
 
Az 1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozat és az 1356/2013 (VI. 24.) Korm. határozat 
alapján a fejezeti kezelésű előirányzat biztosított fedezetet egyes zenekarok, énekkarok 
támogatásához 615,0 millió forint összegben. 
 

Szervezet 

2013. 
kieg. 
tám. 

1245/2013. 
(IV. 30.) 

Korm.hat. 

1356/2013. 
(VI. 24.) 

Korm.hat. 
Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 500,0 168,4 331,6 
Budapesti Vonósok Kamarazenekar Alapítvány 15,0 5,1 9,9 
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 30,0 10,1 19,9 
MÁV Szimfonikus Zenekar Alapítvány 40,0 13,5 26,5 
Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány - Orfeo Zenekar 20,0 6,7 13,3 
Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány - Purcell Kórus 5,0 1,7 3,3 
Szent Efrém Férfikar Alapítvány 5,0 1,7 3,3 
  615,0 207,2 407,8 
 
A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 650,0 millió forint működési és 
programtámogatásban részesült.  
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A Magyar Fordítóház Alapítvány 2013. évi működésének támogatására 10,0 millió 
forint került biztosításra. Az Alapítvány hazánk egyetlen fordítóházát működteti 
Balatonfüreden. A ház egyénileg és csoportosan fogadja a külföldi alkotókat a hazai 
szépirodalom fordítására, e mellett kisebb rendezvényeknek, szimpóziumoknak, 
workshopoknak is otthont ad. Az alapítvány tagja az európai fordítóházak (RECIT - 
Réseau Européen des Centres internationaux de Traducteurs littéreraires) és az európai 
irodalmi központok (HALMA) hálózatának. 
 
Az Arany János Alapítvány a 2013. évi működéséhez 10,0 millió forint támogatásban 
részesült. Az Alapítvány irodalmi tudományos, nevelési, oktatási és ismeretterjesztő 
tevékenységet folytat, kapcsolatot ápol a magyarországi nemzeti és etnikai 
kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal. Rendezvényeket, 
konferenciákat szervez, kiadványokat jelentet meg, információs bázist működtet, 
tanácsadást végez, valamint díjátadásokat – Arany János-díj és Bella István-díj – 
szervez. 
 
A Kommentár Alapítvány a Kommentár című folyóirat megjelentetéséhez és a köré 
szerveződő rendezvények megrendezéséhez 5,0 millió forint támogatásban részesült. 
Az Alapítvány kiadója a folyóiratnak, e mellett szervezője a Tranzit 
konferenciasorozatnak. A folyóirat kéthavonta megjelenő közéleti és kulturális lap, 
amelyben interjúk, könyvbemutatók, társadalomtörténeti, szociológiai, történeti írások 
olvashatók, e mellett a folyóirat fiatal és tehetséges esszéistákat is felkutat és kiadja 
műveiket. A konferenciákon az érdeklődők a folyóirat szerkesztőivel és szerzőivel, 
valamint kulturális területen dolgozó újságírókkal találkozhatnak.  
 
A Magyar Fotográfiai Alapítvány 5,0 millió forint támogatásban részesült az általa 
fenntartott Magyar Fotográfiai Múzeum működési költségeire. A múzeum több mint 
egymilliós fotógyűjteménnyel rendelkezik 1840-től napjainkig. Elsősorban 
fotótörténeti szempontokat érvényesít archívumának fejlesztése során. Magyar 
kollekciójában teljességre törekszik, minden korból, minden irányzatból, minden 
fontosabb szerzőtől őriz fotókat, teljes hagyatékokat. A múzeum e mellett könyveket 
ad ki, tudományos kutatókat segít, maga is végez alapkutatásokat, fejleszt 
adatbázisokat. 
 
A magyar fotográfia egyik fontos budapesti intézménye a Magyar Fotográfusok Háza 
Nonprofit Kft., a Budapest, VI. kerület Nagymező utca 20. szám alatti, egyedülálló 
műteremházban, a Mai Manó Házban működik. A Ház üzemeltetője a Mai Manó 
Házért Alapítvány. Az Alapítvány fő célja a Ház állagának megóvása, felújítása és 
kortárs fotográfiai központként való működtetése, valamint a fotográfia mint 
művészeti műfaj népszerűsítése. Az Alapítvány a Mai Manó Ház bérleti díjára, 
valamint üzemeltetésére 4,6 millió forint támogatásban részesült. 
 
Az A38 Nonprofit Kft. 23,4 millió forintos támogatása a 20/13/4 Művészeti 
tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzatra 
történt átcsoportosítással valósult meg, valamint a 20/51 Miniszteri tartalék és egyéb 
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felügyeleti feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra az éves kincstári díj és 
pénzügyi tranzakciós illeték kifizetése céljából 34,5 millió forint került 
átcsoportosításra. 
 
20/28 alcím Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
20/28/2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 6 837,7   6 837,7   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 790,7   790,7   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 499,1 499,1     

- 2013.évi többletbevétel 1 016,9 1 016,9     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 15,0   15,0   

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 100,7   100,7   

Módosítások összesen 2 422,4 1 516,0 906,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 9 260,1 1 516,0 7 744,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 6 837,7 0,0 6 837,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 422,4 1 516,0 906,4 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 499,1 499,1   

- 2013.évi többletbevétel 1 016,9 1 016,9   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 790,7   790,7 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 15,0   15,0 

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 100,7   100,7 

2013. évi módosított előirányzat 9 260,1 1 516,0 7 744,1 
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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 6 860,5 6 837,7 6 837,7 9 260,1 8 739,1 127% 94% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 68,0 0,0 0,0 1 016,9 1 016,9 1495% 100% 

Támogatás 7 168,8 6 837,7 6 837,7 7 744,1 7 744,1 108% 100% 

Előirányzat-maradvány 122,7 – 0,0 499,1 481,9 393% 97% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− nonprofit társaság 8 709,1 7 233,4 1 475,7 

− egyéb (megjelölve) 30,0 0,0 30,0 

 befizetési kötelezettség 30,0   30,0 

Összes kifizetés 8 739,1 7 233,4 1 505,7 

 
A jogcímcsoport eredeti előirányzatán 6 837,7 millió forint került megtervezésre, 
amely az 1968/2013. (XII. 7.) Korm. határozat, az 1245/2013. (IV. 30.) Korm. 
határozat, az 1296/2013. (V. 30.) Korm. határozat, az 1530/2013. (VIII. 12.) Korm. 
határozat, az 1996/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján és fejezeten belüli 
átcsoportosítással módosult; 1.016,9 millió forint bevétel és 499,1 millió forint előző 
évi maradvány előirányzatosításával 9 260,1 millió forint állt rendelkezésre.  
 
A Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncert- és Fesztiválszervező Nonprofit 
Kft., a Filharmónia Dél-Dunántúl Koncertszervező és Rendező Nonprofit Kft., illetve 
a Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és Rendező Nonprofit Kft. által 
regionálisan ellátott komolyzenei rendezvényeket és koncertszervező közhasznú 
tevékenységeket 2013. június 1-től egyetlen országosan működő cég végzi el. Az 
átszervezés célja, hogy az általuk ellátott közhasznú tevékenység magasabb 
színvonalon, szervezettebben, a jelenleginél is szélesebb körű közönséghez jusson el.  

A Kormány az 1296/2013. (V. 30.) Korm. határozattal döntött a Robert Capa Kortárs 
Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. felállításáról, mely egy már működő, 100 %-os 
állami tulajdonú gazdasági társaság keretei között, a Filharmónia Kelet-Magyarország 
Koncertszervező és Rendező Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításával, 
nevének és tevékenységi köreinek megváltoztatásával jött létre. Erre tekintettel a 
Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft. 2013. július 12. napjától mint Robert 
Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működik 
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tovább. A Kormány az 1296/2013. (V. 30.) Korm. határozatával ezen tevékenység 
folytatásához 155,0 millió forint támogatást nyújtott. 

A Concerto Akadémia Nonprofit Kft. 100 %-os állami tulajdonú gazdasági társaság 
keretei között, a Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és Rendező Nonprofit 
Kft. Alapító Okiratának módosításával, nevének megváltoztatásával jött létre. Erre 
tekintettel a Filharmónia Dél-Dunántúli Nonprofit Kft. 2013. augusztus 26. napjától 
mint Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működik tovább.  
 
A korábbi évek támogatási szerződéseinek elszámolásaiból visszafizetett összegekből 
támogatásban részesült a MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. a 
cirkuszműfaj népszerűsítésére 32,2 millió forint, a Helikon Kastélymúzeum 
Közhasznú Nonprofit Kft. kiállítások támogatására 14,9 millió forint, illetve a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a szentendrei régi művésztelep és galéria 
megnyitására 4,0 millió forint nagyságrendben. 
 
Az előirányzat elsősorban az állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 
működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a társaságok és a tárca 
között létrejött támogatási szerződések szerint. 

Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott, a tárca 
által elfogadott üzleti tervek, illetve az MNV Zrt. által elfogadott üzleti tervekkel 
összhangban elkészített 2013. évre vonatkozó költségtervek alapján, egyedi döntés 
keretében történt. 
 
Az előirányzat az alábbi feladatok megvalósítását szolgálta: 
 

Sor-
szám 

A társaság 
megnevezése 

EMMI 
tulajdonosi 
joggyakorló 
2013.12.31. 

(%)  

A társaság 
2013. évi 

támogatása 
(millió 
forint) 

Támogatott 
feladat 

Támogatott 
cél 

1. 
Várgondnokság 
Nonprofit Kft. 

- 174,0  

Ingatlankezelés,  
Történelmi hely, 
építmény, egyéb 

látványosság 
működtetése 

Műemlék- 
védelem 

2. 

Filharmónia 
Magyarország 
Nonprofit Kft. 
(Filharmónia 
Budapest és Felső-
Dunántúli Koncert- 
és Fesztiválszervező 
Nonprofit Kft.) 

100 123,9 

Kulturális 
műsorok, 

rendezvények, 
kiállítások 
szervezése 

Közhasznú 
művészeti 

tevékenység 
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3. 

 Concerto Akadémia 
Nonprofit Kft. 
(Filharmónia Dél-
Dunántúli 
Koncertszervező és -
rendező Nonprofit 
Kft.) 

100 1,7 

Kulturális 
műsorok, 

rendezvények, 
kiállítások 
szervezése 

Közhasznú 
művészeti 

tevékenység 

4. 

Robert Capa Kortárs 
Fotográfiai Központ 
Nonprofit Kft. 
(Filharmónia Kelet-
Magyarország 
Koncertszervező és -
rendező Nonprofit 
Kft.) 

100 10,3 

Kulturális 
műsorok, 

rendezvények, 
kiállítások 
szervezése 

Közhasznú 
művészeti 

tevékenység 

5. 
Gödöllői Királyi 
Kastély Nonprofit 
Kft. 

- 36,5 

Múzeumi 
közművelődési, 

közönségkapcsolati 
tevékenység 

Műemlék- 
védelem 

6. 

Helikon 
Kastélymúzeum 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

- 53,6 
Múzeumi 
kiállítási 

tevékenység 

Műemlék- 
védelem 

7. 
MACIVA Magyar 
Cirkusz és Varieté 
Nonprofit Kft. 

100 150,0 Cirkuszművészeti 
tevékenység 

Közhasznú 
művészeti 

tevékenység 

8. 

Magyar 
Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

100 665,1 

Színvonalas 
alkotások 

létrehozása a 
magyar irodalom, 
képzőművészet, 
iparművészet, 

ipari 
tervezőművészet, 
fotóművészet és 

zenei 
alkotóművészet 

területén 

Közhasznú 
művészeti 

tevékenység 

9. 

Magyar Nemzeti 
Filharmonikus 
Zenekar, Énekkar és 
Kottatár Nonprofit 
Kft. 

100 1 375,0 
Zeneművészeti 

tevékenység 

Közhasznú 
művészeti 

tevékenység 
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10. 

Monostori Erőd 
Hadkultúra Központ 
Műemlék 
helyreállító, 
Ingatlanfenntartó és -
hasznosító 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

- 25,0 

Múzeumi 
gyűjteményi, 

kiállítási,  
közművelődési, 

közönségkapcsolati 
tevékenység 

Műemlék- 
védelem 

11. 

Műcsarnok 
Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

- 279,0  

Múzeumi kiállítási, 
közművelődési, 

közönségkapcsolati 
tevékenység 

Közhasznú 
kulturális 

tevékenység 

12. 
Nemzeti Filmszínház 
Nonprofit Kft. 

- 60,0 

Film, video és 
egyéb képfelvétel 

vetítése 
mozikban, 

filmklubokban, 
szabadtéren, 

nyilvános vetítési 
helyeken 

Közhasznú 
művészeti 

tevékenység 

13. 

NKÖV Nemzeti 
Kulturális Örökség 
Védelmi Nonprofit 
Kft. 

100 700,0  

Történelmi hely, 
építmény, egyéb 

látványosság 
működtetése, 

megóvása 

Műemlék- 
védelem 

14. 
Nemzeti Táncszínház 
Nonprofit Kft. 

100 348,2 
Táncművészeti 

tevékenység 

Közhasznú 
művészeti 

tevékenység 

15. 
Nemzeti Színház 
Nonprofit Zrt. 

100 995,0 
Kőszínházak 
tevékenysége 

Előadó- 
művészet 

16. 
Művészetek Palotája 
Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Kft. 

100 1 415,0 

Kulturális 
műsorok, 

rendezvények, 
kiállítások 
szervezése 

Közhasznú 
kulturális 

tevékenység 

17. 
Honvéd Együttes 
Művészeti Nonprofit 
Kft. 

100 425,4 
Zeneművészeti 
táncművészeti 
tevékenység 

Előadó- 
művészet 

Összesen: 6 837,7   
 
A fentiekben felsorolt cégek hazánk kulturális és művészeti életének fejlődéséhez, 
sokszínűségéhez közhasznú tevékenységeik ellátásán keresztül járulnak hozzá, így 
feladatuknak tekintik különösen, hogy a magyar művészeti élet jeles tagjai mellett, a 
világ minden részéről vendégül lássanak művészeket, együtteseket, előadókat, 
ugyanakkor a vidéken élő művészet iránt rajongók számára is elérhetővé tegyék a 
produkciókat.  
 
A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére a Művészetek Palotája 
Nonprofit Kft. 67,3 millió forint támogatásban, a Magyar Nemzeti Filharmonikus 
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Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. 168,4 millió forint  támogatásban 
részesült az 1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozat alapján, valamint a Nemzeti Színház 
Nonprofit Zrt. 300,0 millió forint támogatásban részesült az 1968/2013. (XII. 7.) 
Korm. határozat alapján magas szintű művészeti tevékenységük megvalósítása 
érdekében. 
 
A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok 
visszahagyásáról szóló Korm. határozatok alapján  az alábbiak kerültek felhasználásra: 
az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat szerint a Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. 
részére 350,0 millió forint támogatás került biztosításra; az 1640/2013. (IX. 11.) Korm. 
határozat alapján 50,0 millió forint támogatásban részesült a Monostori Erőd 
Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és hasznosító Nonprofit 
Kft.; az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján 331,6 millió forint a Magyar 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft., 132,7 millió 
forint a Művészetek Palotája Nonprofit Kft. részére került biztosításra, valamint 71,5 
millió forint a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére olvasás 
népszerűsítésre. 
 
A 20/51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása előirányzatról 
átcsoportosított 15,0 millió forint a Filharmónia Magyarország Koncert- és 
Fesztiválszervező Nonprofit Kft. részére került biztosításra a fővárosi és vidéki felnőtt 
és ifjúsági bérletsorozatok, szólókoncertek, nemzetközi zenei versenyek, kortárs és 
régi zenei fesztiválok megrendezéséhez, mesterkurzusok és felsőfokú szakmai 
továbbképzés tartásához. 
 

A Nemzeti Művelődési Intézetből kivált Képző-és Iparművészeti Lektorátus szervezeti 
egység és feladatainak 2012. december 1-jét követő ellátását, különösen minisztériumi 
különdíjak, miniszteri középdíjak, köztéri szobor pályázatok, valamint a „Public Art” 
című pályázat lebonyolítását, díjainak odaítélését a MANK NKft. vette át, ezért a 
feladatellátáshoz kapcsolódóan 33,7 millió forint átcsoportosítására került sor. Az 
előirányzatra átcsoportosított források tették lehetővé továbbá a Műcsarnok NKft. 
részére a  Flash Art Hungary magazin 1.-4.számának megjelentetése, illetve kiállítások 
és kulturális programok megrendezése céljából 50 millió forint, a Honvéd Együttes 
Művészeti Nonprofit Kft. részére a 2013/2014. évad többletköltségeire 10,0 millió 
forint, valamint a MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. részére a 
korszerű és színvonalas képzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, továbbá 
tehetségkutatásra, az artista utánpótlás képzéshez szükséges cirkuszi műfaj 
népszerűsítésére 7,0 millió forint biztosítását.  
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20/30 alcím Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
20/30/23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
20/30/23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 115,0   115,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 3,2   3,2   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 29,0 29,0     

- 2013.évi többletbevétel 6,6 6,6     

Módosítások összesen 38,8 35,6 3,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 153,8 35,6 118,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 115,0 0,0 115,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 38,8 35,6 3,2 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 29,0 29,0   

- 2013.évi többletbevétel 6,6 6,6   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 3,2   3,2 

2013. évi módosított előirányzat 153,8 35,6 118,2 

 
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 71,1 115,0 115,0 153,8 130,0 183% 85% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,1 0,0 0,0 6,6 7,2 7200% 109% 

Támogatás 88,2 115,0 115,0 118,2 118,2 134% 100% 

Előirányzat-maradvány 11,8 – 0,0 29,0 28,3 240% 98% 

 
 
 
 

3354



 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 0,2   0,2 

− alapítvány 4,0 1,5 2,5 

− egyéb (megjelölve) 125,8 96,8 29,0 

 társadalmi szervezet 125,6 96,6 29,0 

 egyéb szervezet 0,2 0,2   

Összes kifizetés 130,0 98,3 31,7 

 
A jogcímen eredeti támogatási előirányzatként 115,0 millió forint került 
megtervezésre, amely az 1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozattal módosult. 6,6 millió 
forint bevétel és 29,0 millió forint maradvány előirányzatosításával a rendelkezésre 
álló előirányzat 153,8 millió forint volt. 
  
A jogcím terhére biztosított támogatások hozzájárultak a művészeti, közgyűjteményi, 
közművelődési, örökségvédelmi civil szervezetek munkájának további fejlesztéséhez, 
hiszen a támogatott civil szervezetek az elmúlt években jelentős eredményeket értek el 
a kulturális intézmények hálózatba szervezése terén.  
 
A rendelkezésre álló előirányzat terhére az alábbi támogatások kerültek biztosításra: 
 

- Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 0,4 millió forint 
Az Egyesület célja a múzeumok társadalmi elismertségének megőrzése és növelése, 
ennek érdekében véleményt formál a múzeumügy egészét érintő kérdésekben (pl. 
átfogó múzeumi fejlesztések, jogszabályalkotás) 
 

- Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület 0,2 millió forint 
Az Egyesület célja a környező világ természeti, történeti, építészeti, kulturális 
értékeinek megismertetése; a hazához, a lakóhelyhez kötődés elmélyítése; a sportra, a 
szabadidő tartalmas eltöltésére és az egészséges életmódra ösztönzés. 

- Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége 0,8 millió forint 
A Szövetség bizonyos feladatok központosított ellátásával, információs adatbázis 
működtetésével és a szakmai feladatellátás elősegítésével döntően a vidéki múzeumok 
számára nyújt szakmai segítséget. 

- ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága 0,4 millió forint 
A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (International Council of Museums – ICOM) a 
múzeumi szakemberek világméretű hálózata, amely 110 nemzeti bizottságban és 28 
nemzetközi bizottságban dolgozik, célja a múzeumok és a múzeumi szakma 
fejlesztése, a kulturális örökség megőrzése 

- ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 2,3 millió forint, az egyesület 
működésére, 
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- Magyar Limes Szövetség 0,7 millió forint, a szervezet működésére, 

- Hungaria Nostra, Város- és Faluvédők Szövetsége 0,7 millió forint , a szervezet 
működésére, 

- Anyanyelvápolók Szövetsége 3,0 millió forint 
A Szövetség célja a magyar nyelv ápolása és védelme. Soraiba tömöríti mindazokat, 
akik felelősséget éreznek anyanyelvünk jelen állapotáért, helyes és kulturált 
használatáért, közéleti szerepének és jogának visszaállításáért. Együttműködik minden 
olyan hazai és külföldi intézménnyel, szervezettel, közösséggel, amelynek 
tevékenységéhez az anyanyelvi kultúra terjesztése, a magatartás-kultúra méltó 
gyakorlata kapcsolódhat.  

- Európai Folklór Központért Egyesület 1,1 millió forint 
Az Egyesület közel 20 éve működik, fő célja az európai hagyományos kultúrák 
kutatásának, megőrzésének, oktatásának, népszerűsítésének és újjáélesztésének 
elősegítése. Segíti a különböző intézményeket és egyéneket a hagyományos kultúrák 
kutatásában, megőrzésében, oktatásában és népszerűsítésében, és ebben 
együttműködik a hagyományos kultúrákkal foglalkozó nemzeti és nemzetközi 
szervezetekkel is.  

- Kiss Áron Magyar Játéktársaság 0,5 millió forint 
A Játéktársaság szakmai fórumot, együttműködési lehetőséget biztosít azoknak, akik a 
játékkal és a játszással mint a legtermészetesebb és nélkülözhetetlen gyermeki 
tevékenységgel szakmai vagy amatőr szinten foglalkoznak. Törekszik a hazai 
játékkultúra értékeinek felkutatására, őrzésére, széles körű terjesztésére és korszerű 
továbbfejlesztésére, segíti a hasznos ismeretek, a humánus jellemvonások, a kreatív 
készségek, a társadalmi és nemzeti önismeret fejlesztését és a családi nevelést segítő 
játékok létrejöttét és elterjesztését.  

- Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete 2,5 millió forint; 
Az Egyesület összefogja, segíti, fejleszti és terjeszti a civil közösségi házakban az 
állampolgárok aktív részvételén alapuló kultúrateremtő tevékenységet. Ennek 
érdekében szorgalmazza a finanszírozás, a szakmai tevékenység és az 
érdekérvényesítés jogszabályi hátterének megteremtését. A támogatás segítségével 
regionális műhely jellegű szakmai tapasztalatcsere fórumot működtet, országos 
szakmai műhelytalálkozót szervez.  

- Egyházi Közművelődési Egyesület 0,5 millió forint 
Az Egyesület célja az egyházi intézményekben kibontakozó kulturális misszió 
hatékonyabbá és korszerűbbé tétele, az egyházi kezelésben lévő kulturális centrumok 
és az ezekben működő közösségek összefogása, a tapasztalatok megosztása és 
érdekképviseletük ellátása.  Céljuk továbbá az egyházi intézmények és a 
hatósugarukban élő lakosság kapcsolatának, az egyházi intézmények és a helyi 
önkormányzatok együttműködésének az erősítése.  

- Közösségfejlesztők Országos Egyesülete 3,5 millió forint; 
Az Egyesület a közösségfejlesztés legmeghatározóbb hazai műhelye, fő tevékenysége 
az állampolgárok közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztésére 
irányul, az állampolgárok saját és a köz ügyeiben való részvételének fokozását, az 
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önszerveződés és a helyi cselekvés közösségi feltételeinek javítását, a demokrácia 
helyi intézményeinek építését segíti.  

- Kulturális Központok Országos Szövetsége (KKOSZ) 1,0 millió forint 
A Szövetség országos szakmai egyesület, célja a kulturális központok szakmai és 
érdekvédelmi együttműködésének, információcseréjének és közös 
érdekérvényesítésének elősegítése, a színházi, zenei, képző-, ipar- és fotóművészeti és 
tánckultúra terjesztése, a magyar és a nemzetiségi hagyományok ápolása.  

- Magyar Népművelők Egyesülete 2,0 millió forint; 
Az Egyesület országos szakmai egyesületként tevékenységét 33 éve végzi. Képviseli a 
kultúraközvetítésben dolgozó művelődésszervező munkatársakat, az intézmények 
érdekeit, véleményt nyilvánít szakmapolitikai kérdésekben. Meghatározó szerepe van 
a szakmai közélet alakításában.  

- Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 5,0 millió forint; 
A támogatás felhasználásáról a TIT Elnöksége dönt, a támogatást a TIT tagegyesületek 
részére működési kiadásokra továbbutalják. A 34 tagegyesülettel működő országos 
hálózat kulturális, közművelődési, oktatást kiegészítő tevékenységében az élethosszig 
tartó tanulás legtöbb formáját megvalósítja: ismeretterjesztő előadások, klubok, 
szakkörök, nyári egyetemek, tehetséggondozó versenyek, anyanyelvi, csillagászati, 
idegen nyelvi ismeretterjesztés, tudományos fesztiválok, kiállítások szervezését látják 
el. A tagegyesületek akkreditált felnőtt-képző intézményként segítik helyben a 
szakmai és közhasznú ismeretek oktatását, a kulturális és közművelődési szakemberek 
és pedagógusok továbbképzését. Kiemelten foglalkoznak a természettudományos 
ismeretek terjesztésével, az új kutatási eredmények közzétételével, helyben az 
ismeretközvetítő értelmiség multidiszciplináris fórumai. A TIT ezeken túl tudományos 
ismeretterjesztő folyóiratokat ad ki, intézményeket tart fenn.  

- KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom Közhasznú Egyesület 2,0 millió 
forint;  

- Magyar Népfőiskolai Collegium 1,5 millió forint; 

- Magyar Népfőiskolai Társaság 3,5 millió forint; 
A támogatott szervezetek szerepvállalása az élethosszig tartó tanulás, ezen belül is az 
iskolai rendszeren kívüli nem-formális felnőttképzésre, informális tanulásra 
koncentrálódik. Szerepet vállalnak a leghátrányosabb rétegekkel való foglalkozásban, 
képzésékben. A Magyar Népfőiskolai Collegium tevékenységének fő iránya a határon 
túli magyar kulturális szervezetekkel való együttműködés. A Magyar Népfőiskolai 
Társaság a felnőttképzés fejlesztésében, kutatásában, módszertani repertoárjának 
bővítésében, a felnőttek tanulásának népszerűsítésében, a felnőttképzés eredményeinek 
terjesztésében és a nemzetközi felnőttképzési kapcsolatok építésében országos 
jelentőségű szerepet betöltő egyesület. A KALOT Katolikus Népfőiskolai Szervezet a 
lokális közösségeket és a helyi hagyományok megtartását erősítő programok 
szervezésére helyezi a hangsúlyt.  

- Magyar Drámapedagógiai Társaság 1,0 millió forint 
A Társaság nevelési és oktatási, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, valamint kulturális 
tevékenységet folytat. Országos szervezetként gondozza a drámapedagógia, a 
gyermekszínjátszás és a színházi nevelés ügyét. Segíti a drámapedagógia és a színházi 
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nevelés elterjedését, meghonosítását és alkalmazását az oktatási és nevelési 
gyakorlatban, támogatja az amatőr gyermekszínjátszást, ellátja ezeknek a területeknek 
szakmai érdekvédelmét és képviseletét. A támogatás a Színház-Dráma-Nevelés 
(SZDN) elnevezésű szakmai találkozó és a WSO FESZTIVÁL 2014 rendezvény 
megvalósításának költségeihez járult hozzá.  

- Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) 1,5 millió forint; 
A Szövetség a legnagyobb kórus- és népzenei adatbázissal rendelkező, országos 
hatáskörű, szakmai minősítéseket kiadó szervezet, amelynek fő célja a magyar 
énekkari és népzenei kultúra ápolása, hagyományaink megmentése és továbbadása, a 
magyar öntevékeny zenei élet szakmai segítése, hangversenyek, hazai és nemzetközi 
fesztiválok, versenyek szervezése. A támogatásból kórusrendezvényeket (minősítő 
hangversenyeket, népzenei és kórustalálkozókat) valósít meg, szakmai-módszertani 
fejlesztő tevékenységet folytat. A támogatással a szakterület a KÓTA 
továbbképzéseken és honlap fejlesztésen keresztül megvalósított közösségfejlesztő 
munkájának költségeihez járult hozzá.  

- Martin György Táncszövetség 0,5 millió forint 
A Táncszövetség célkitűzése, hogy létrehozza a közművelődési és kulturális életben, 
valamint a nemzeti hagyományok és értékek őrzésében kiemelkedő szerepet betöltő 
amatőr néptáncosok országos, szakmai szövetségét, biztosítsa a néptánc együttesek 
érdekvédelmét, érdekképviseletét. Javítani kívánja a néptánc mozgalom fejlődésének 
szakmai, művészeti, pedagógiai feltételeit.  

- Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 0,5 millió forint 
A Szövetség célja a néphagyomány értékeinek és az abból kibontakozó modern 
művészet értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása, a néphagyomány bármely 
ágával foglalkozó művészeti csoportok egymás közötti kapcsolatának kiépítése, 
találkozók, szakmai konferenciák, táborok szervezése, rendezése, mindezekkel 
kapcsolatos tudományos kutatás végzése, összefoglalások és kiadványok 
megjelentetése.  

- Népművészeti Egyesületek Szövetsége 1,5 millió forint 
A Szövetség legfontosabb célja a hagyományos magyar népi kézművesség értékeinek 
támogatása, a népművészettel foglalkozó emberek összefogása, regionális egyesületek, 
szervezetek létrehozása. Ellátja a szakmai érdekképviselet, szakmai továbbképzéseket, 
táborokat szervez. 1987 óta minden évben megrendezi a magyarországi kézművesek 
legnagyobb országos rendezvényét, a MESTERSÉGEK ÜNNEPÉT a Budai Várban és 
a Táncház Egyesülettel közösen minden évben részt vesz az ORSZÁGOS 
TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ és KIRAKODÓVÁSÁR megrendezésében.  

- „Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület 1,0 millió forint 
Az Egyesület célja a népművészet és a néphagyomány iránt érdeklődő gyerekek, 
gyerek-közösségek, és az őket támogató felnőttek összefogása, tevékenységük 
segítése, érdekeik érvényesítése, a népi kultúra értékeinek megismertetése, megőrzése, 
ápolása,  a népművészet valamennyi ágával foglalkozó magyar és más 
nemzetiségű gyerekek közötti/kapcsolatának kiépítése, találkozók, továbbképzések, 
tapasztalatcserék, táborok szervezése, megrendezése. Legismertebb programjaik: 
Országos Gyermektánc Fesztivál, Gyermek és Ifjúsági Antológia.  
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- Táncház Egyesület 0,5 millió forint 
Az Egyesület a táncházmozgalom és a hozzá kapcsolódó művészeti ágak civil 
szervezete. Céljai közé tartozik rendezvények, kiadványok, gyűjtések és oktatási 
feladatok megvalósítása. Kiadója a 17 éve megjelenő folkMAGazin-nak. Társ-
szervezetekkel közösen szervezett legfontosabb rendezvénye az: Országos 
Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár, valamint a minden év őszén megtartott Országos 
Szezonnyitó Táncház.  

- Magyarországi Tájházak Szövetsége 0,5 millió forint 
A Szövetség célja a tájházak megőrzésének, szakszerű helyreállításának, 
működtetésének, fenntartásának, fejlesztésének elősegítése, új tájházak létrehozásának 
szakmai támogatása, valamint részvétel a tájházakkal és gyűjteményeikkel kapcsolatos 
tudományos kutatásokban.  

- Vass Lajos Népzenei Szövetség 0,5 millió forint 
A Szövetség célja, hogy összefogja, segítse a Kárpát-medencében élő és működő 
népdalköröket, népzenei csoportokat, énekkarokat, nyugdíjas éneklő csoportokat, a 
népzenét, néphagyományainkat éltető közösségeket, embereket, segítse a csoportok 
közötti kapcsolat kiépítését, megtartását, a tapasztalatok átadását. Minden évben 
országos népzenei táborokat, továbbképzéseket tart.  
 
A művészeti civil és nonprofit szervezetek támogatására rendelkezésre álló 74,7 millió 
forint a társadalmi szervezetek alapszabályban meghatározott alaptevékenységének 
működési feltételeihez, tevékenységükhöz való hozzájárulást biztosította – az igények 
felmérése után – egyedi döntés alapján.  45 országos hatáskörű társadalmi-szakmai 
szervezet részesült támogatásban, továbbá támogatást kapott többek között a Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, a Magyar Zenei Tanács, a Magyar 
Táncművészek Szövetsége, a Magyar Színházi Társaság és a Magyar Fotóművészek 
Szövetsége. A legnagyobb művészeti érdekvédelmi szervezet, a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesülete 22,0 millió forint működési támogatásban 
részesült. 
A Kormány az 1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozata és 1356/2013. (VI. 24.) Korm. 
határozata alapján a fejezeti kezelésű előirányzat útján biztosított fedezetet 10,0 millió 
forint értékben a Veszprémi Mendelssohn Kamarazenekar támogatására. 
 
Az 1082/2013. (II. 25.) Korm. határozat alapján a 2012. évi kötelezettségvállalással 
nem terhelt 1,5 millió forint összegű maradványból a Magyar Operatőrök 
Társaságának működési támogatása valósult meg.  
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20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 450,0   450,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2013.évi többletbevétel 39,1 39,1     

Módosítások összesen 39,1 39,1 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 489,1 39,1 450,0 0,0 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 450,0 0,0 450,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 39,1 39,1 0,0 

- 2013.évi többletbevétel 39,1 39,1   

2013. évi módosított előirányzat 489,1 39,1 450,0 
 

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 485,0 450,0 450,0 489,1 450,0 93% 92% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 39,1 39,1   100% 

Támogatás 485,0 450,0 450,0 450,0 450,0 93% 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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 450,0 450,0 0,0 

 társadalmi szervezet 450,0 450,0   

Összes kifizetés 450,0 450,0 0,0 
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a 
tárca költségvetési fejezetében kerül biztosításra a Területi Művelődési Intézmények 
Egyesülete (TEMI) működési támogatása.  
A jogcímen 450,0 millió forint került megtervezésre. 
 
A támogatási összegek intézmények közötti felosztását a TEMI elnöksége döntötte el 
szakértői csoport bevonásával, az intézményeknek a szakértői csoport által 
meghatározott szempontrendszer figyelembevételével összeállított és benyújtott 
igénylései alapján. A TEMI által működtetett intézmények sokoldalú lakossági 
szolgáltatást és önkormányzati közművelődési feladatokat látnak el. Feladatuk 
hangsúlyosan az ország különböző településein működő közművelődési intézmény, 
könyvtár és egyéb szervezet (és az intézményekben működő alkotó közösségek, 
művészeti csoportok, körök, klubok) fenntartása és működtetése. Az egyes 
szervezetekben folyó közművelődési tevékenység megalapozott, a helyi igényekre 
épülő, a programok sokszínűek, látogatottak, összességében az intézményekben magas 
színvonalú szakmai munka folyik.  
 
A jogcímen továbbá előző években nyújtott támogatások visszafizetéséből származó 
39,1 millió forint bevétel került előirányzatosításra, a támogatott cél szerint 
felhasználás áthúzódik a következő évre. 
 
20/30/23/4 Magyar Írószövetség 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 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 32,9   32,9   

- 2013.évi többletbevétel 0,4 0,4     

Módosítások összesen 33,3 0,4 32,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 63,3 0,4 62,9 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 33,3 0,4 32,9 

- 2013.évi többletbevétel 0,4 0,4   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 32,9   32,9 

2013. évi módosított előirányzat 63,3 0,4 62,9 
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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 33,0 30,0 30,0 63,3 30,0 91% 47% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4   100% 

Támogatás 33,0 30,0 30,0 62,9 62,9 191% 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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 30,0 30,0 0,0 

 társadalmi szervezet 30,0 30,0   

Összes kifizetés 30,0 30,0 0,0 

 
A Magyar Írószövetség mindmáig a legnagyobb taglétszámú magyar írószervezet: 
mintegy kilencszáz tagja van, egyharmad részben határon túl élő magyar írók. 
Elsődleges célja a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálata. Képviselni 
kívánja az irodalom és az írók érdekeit, fellép az irodalom intézményeinek 
védelmében, otthont kíván adni az irodalmi életnek, ezért írói találkozókat, irodalmi 
eszmecseréket és könyvbemutatókat rendez. A magyar kulturális diplomácia egyik 
műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, mindenekelőtt a szomszédos közép-
európai országok irodalmi szervezeteivel. A széttagoltságban élő magyar irodalom 
szellemi és szervezeti egységének szolgálatában ad otthont a kisebbségi létben és 
szórványokban élő magyar íróknak.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított 30,0 millió forint támogatás a szervezet 
működtetésére és irodalmi programjaira került felhasználásra.  
 
A jogcímen előirányzatosított, előző évek elszámolásából adódó 0,4 millió forint 
bevétel az Írószövetség 2013. évben felvett új tagok ünnepi gálaestjének 
megrendezésére szolgált. 
Az Írószövetség székháza ügyének rendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról 
szóló 1926/2013. (XII. 11.)  Korm. határozat alapján 32,9 millió forint került 
biztosításra, amely az Írószövetség Bajza u. 18. alatti székház rendezetlen bérleti 
díjának fedezetét biztosította. A támogatás felhasználása áthúzódik a következő évre. 
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20/31 alcím A fertődi Esterházy-kastély működtetésével kapcsolatos kiadások 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 350,0   350,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -350,0   -350,0 -8,0 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     8,0 

Módosítások összesen -350,0 0,0 -350,0 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 350,0 0,0 350,0 

Módosítások kedvezményezettenként -350,0 0,0 -350,0 

 - saját intézménynek -350,0 0,0 -350,0 

    = meghatározott feladatra -350,0   -350,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 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 0,0 350,0 350,0 0,0 0,0     

  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 0,0 350,0 350,0 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 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 
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Az alcímen 350,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, 
mely a Forster Központ részére került átcsoportosításra, amely a kastély 18. századi 
eredeti berendezéseinek, műtárgyainak visszavásárlását és restaurálását, nemzetközi 
érdeklődésre számot tartó zenei rendezvények, valamint Esterházy (Fényes) Miklós 
születésének 300. és a Magyar Nemesi Testőrség főkapitányává való választásának 
250. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség költségeit fedezte. 
 
20/50 alcím Kulturális szakmai feladatok támogatása 
20/50/3 Emlékpont Központ támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 25,0   25,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 25,0 25,0     

Módosítások összesen 25,0 25,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 50,0 25,0 25,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 25,0 0,0 25,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 25,0 25,0 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 25,0 25,0   

2013. évi módosított előirányzat 50,0 25,0 25,0 

 
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 25,0 25,0 50,0 50,0   100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Támogatás 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0   100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 25,0 25,0   100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− önkormányzat/vagy intézménye 50,0 50,0   

Összes kifizetés 50,0 50,0 0,0 

 
A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ részeként működő 
hódmezővásárhelyi Emlékpont 2006 júliusában nyitotta meg kapuit, azzal – az 
országban egyedülálló – céllal, hogy egy város történetén keresztül mutassa be, hogy 
mit jelentett az itt élők számára a kommunista diktatúra időszaka. Az Emlékpont egy 
állandó és számos időszaki kiállítás keretében, a legkorszerűbb kiállítási 
technológiákkal és múzeumpedagógiai lehetőségekkel élve teszi tapinthatóvá és hozza 
közel mindenki számára azokat a történelmi folyamatokat, amelyek 
Hódmezővásárhelyt és lakóit érték az elmúlt ötven esztendőben. Kiemelkedő az 
intézmény által folytatott közművelődési tevékenység is. A Tornyai János Múzeum és 
Közművelődési Központ 2013. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – 25,0 millió 
forint támogatásban részesült, továbbá 25,0 millió forint előző évi maradvány 
felhasználása valósult meg. 
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SPORT ÉS IFJÚSÁGÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT 
 

Általános rész 

Sportszakmai ágazat 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) értelmében a 
sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam meghatározza 
a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlásának jogszabályi feltételeit, 
gondoskodik – a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – a 
mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a közoktatásban, továbbá 
közreműködik ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és a felsőoktatási 
kollégiumokban, elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása 
feltételeinek megteremtését. Az állam a Sporttörvényben, a költségvetési törvényben, 
az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami 
sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 
elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével, 
pályázati úton történő források rendelkezésre bocsátásával – részt vesz a versenysport, 
az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a 
szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által 
ellátott sportfeladatok finanszírozásában, az esélyegyenlőség jegyében támogatja a 
gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. Az állam korlátozza a sport 
önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom betartását, 
ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését; a környezet- és természetvédelmi, 
egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények 
figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hoz 
létre a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a sport-világesemények 
(olimpia, paralimpia, siketlimpia, világbajnokságok, Európa-bajnokságok) és kiemelt 
sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi, sporttudományi 
kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra kialakításának 
lehetőségére is figyelemmel; gondoskodik az állami tulajdonban lévő 
sportlétesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, 
elősegíti a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, 
korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését; gondoskodik a 
sportrendezvényeken a közbiztonságról, hozzájárul a sportrendezvények biztonságos 
lebonyolításához. Részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, 
támogatja az olimpiai, a paralimpiai és a siketlimpiai mozgalmat, Magyarország 
sportolóinak részvételét az olimpiákon, a paralimpiákon és a siketlimpiákon, valamint 
más, az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi 
sportversenyein; támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos 
tudományos tevékenységet, elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek 
biztosítását; fenntartja a sportegészségügy állami intézményét és országos hálózatát, 
támogatja a sportorvosi tevékenységet, biztosítja a nemzeti sportinformációs rendszer 
működésének feltételeit. 
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Az állam a sporttevékenység gyakorlásához a Sporttörvényben, a költségvetési 
törvényben és más, a sport állami támogatásáról rendelkező, valamint az 
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint 
pénzügyi támogatást nyújt. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében meghatározott XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet sportcélú fejezeti kezelésű 
előirányzatainak felhasználását az állami sport célú támogatások felhasználásáról és 
elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet2 szabályozza. 

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet3 szerint a Kormány 
sportpolitikáért felelős tagja az emberi erőforrások minisztere. A sportpolitikai 
feladatok ágazatpolitikai irányításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága látja el. A sportért és 
ifjúságért felelős államtitkár az Államtitkárság vezetése mellett – átruházott 
hatáskörben – a 2013. évben irányította a látvány-csapatsportok támogatásával 
összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok tekintetében a 
sportigazgatási szerv feladatait ellátó Nemzeti Sport Intézet (a továbbiakban: NSI), 
valamint az állami vagyon részét képező olimpiai központok, sportlétesítmények 
működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat ellátó Nemzeti 
Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) tevékenységét.  

Az NSI alaptevékenységként ellátott feladatait a Sporttörvény, a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) és a 
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján látta 
el. A 2013. évben feladatai voltak különösen az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt 
állami feladatok ellátásának elősegítése, a sportcélú támogatások kezelése, a látvány-
csapatsportok támogatásával összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási 
feladatok, továbbá az NSI-re vonatkozó hatályos jogszabályokban, valamint az NSI 
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt egyéb feladatok ellátása.4 

                                                 
2 Módosította az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 
29.) EMMI rendelet módosításáról szóló 85/2013. (XII. 31.) EMMI rendelet. 
3 Módosította a látványcsapat-sportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, amely 2014. január 1. 
napjától a sportpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe utalta a Sporttörvényben 
meghatározott, a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő közigazgatási hatósági és 
szolgáltatási, valamint a látvány-csapatsport támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos 
elszámolással, részelszámolással kapcsolatos egyes feladatokat. 
4 Az NSI alapító okirata (Hivatalos Értesítő, 33. szám, 2012. augusztus 3.). A 43353-
10/2013/SPORTIG számú megszüntető okirat alapján az NSI 2013. december 31. nappal megszűnt. 
Az alapítói jogokat gyakorló szerv döntése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
szervezetébe történő beolvadást követően, 2014. január 1. napjától az NSI feladatait az EMMI, illetve 
egyes hatáskörök tekintetében a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei látják el 
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Az NSK alaptevékenységként végzett feladatait a Sporttörvény, a budapesti 
Istvánmező és rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ 
integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, az 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján látja el az alábbi 
feladatok tekintetében: olimpiai központok és a vagyonkezelésében lévő létesítmények 
működtetése és fejlesztése, az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok 
ellátásának elősegítése, az egyéb, állami tulajdonban lévő, az állami vagyon részét 
képező, vagyonkezelésébe, használatába, üzemeltetésébe adott, valamint egyes, az 
EMMI vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok különösen sportlétesítmények 
üzemeltetéséről, hasznosításáról, fejlesztéséről történő gondoskodás, sporttudományos 
kutatások ellátása, a sport és testnevelés területén a hazai és nemzetközi jelentőségű 
muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatása, gyűjtése, őrzése, védése, 
rendszerezése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, közlése, a tudományos 
eredmények kiállítások, tudományos és ismeretterjesztő előadások, közlemények és 
kiadványok útján való hasznosítása, továbbá az NSK-ra vonatkozó hatályos 
jogszabályokban, valamint az NSK Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt 
egyéb feladatok. Az NSK működteti a magyar sport országos szakmúzeumát, a 
Magyar Sportmúzeumot, valamint a Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóságot, 
amelyek az NSK szervezeti egységei.5  

A magyar sport számára jelentős fejlesztési források bevonását teszi lehetővé a sport 
támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. 
törvény, amely – módosítva a Tao. tv-t – 2011. július 1-jén bevezette a látvány-
csapatsportok (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong sportágak) 
támogatását ösztönző adókedvezményt. A gyakorlati tapasztalatok, a sportfejlesztési 
programok megvalósítása, az ezekhez kapcsolódó monitoring tevékenység, valamint 
az előrehaladási jelentések és részelszámolások során észlelt, illetve jelzett és 
előzetesen valamennyi érintett részvételével egyeztetett kérdések megoldását szolgálja 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítását, 
valamint a látvány-csapatsport támogatással összefüggő egyes rendelkezések 
tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítását is tartalmazó, az egyes 
pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2013. évi 
CCXXXVI. törvény, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 

                                                                                                                                                         
(Hivatalos Értesítő, 62. szám, 2013. december 31.).  
5 Az NSK alapító okirata (Hivatalos Értesítő, 37. szám, 2013. július 25.). A látványcsapat-sportok 
támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítására 
vonatkozó –  2014. január 1. napján hatályba lépett 1. § (5) bekezdése szerint a miniszter a 
Sporttörvény 51. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatait az NSK útján látja el. A 
Sporttörvény 51. § (2) bekezdés j) pontja szerinti feladatok ellátása tekintetében sportigazgatási 
szervnek az NSK minősül. Az NSK alaptevékenysége – a 43353-13/2013/SPORTIG számú okirat 
alapján (Hivatalos Értesítő, 62. szám, 2013. december 31.) – kiegészült a nemzeti sportinformációs 
rendszer működtetésével. 
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igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet és az 503/2013. (XII. 29.) Korm. 
rendelet.  

A Sporttörvény 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a sportpolitikáért felelős 
miniszter ellátja a sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével, elosztásával 
kapcsolatos, a törvényben és az államháztartás működésére, valamint az állami 
sportcélú támogatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat – a 
Magyar Olimpiai Bizottsággal (a továbbiakban: MOB) történő, a törvényben 
meghatározott együttműködés alapján – meghatározza a pénzeszközök elosztásának 
részletes előírásait, ellenőrzi a pénzeszközök felhasználását, gondoskodik a 
jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetéséről. 

A Sporttörvény meghatározza a MOB egyes nagy szakmai területekre vonatkozó 
feladatcsoportjait, a feladatcsoportokon belül a konkrét feladatok kibontásával. A 
MOB feladatai a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
költségvetési fejezetéből származó állami sportcélú támogatások tervezésével, 
elosztásával, felhasználásával, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatban – a 
Sporttörvényben és az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról 
szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – a következők: 
• a központi költségvetés tervezésének időszakában a központi költségvetési 

támogatások elosztásának irányaira és arányaira vonatkozó javaslatot küld a 
sportpolitikáért felelős miniszter részére a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók 
figyelembevételével, 

• meghatározza az állami sportcélú támogatások felosztási elveit, 
• dönt a feladatkörébe tartozó, költségvetési törvényben meghatározott állami 

sportcélú támogatások felhasználásáról és folyósítja a támogatásokat, 
• koordinálja és folyamatosan nyomon követi az állami sportcélú támogatás 

felhasználását, 
• ellenőrzi az éves támogatási programok megvalósításának folyamatában (az 

adminisztratív célú támogatások kivételével) benyújtott negyedéves szakmai 
előrehaladási jelentéseket és azok eredményéről tájékoztatja a sportpolitikáért 
felelős minisztert, 

• részt vesz az állami sportcélú támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolási 
feladatokban, ennek keretében: 

˗ elszámoltatja a kedvezményezettet a továbbadott állami sportcélú 
támogatásról, 

˗ elszámol az állami sportcélú támogatással, 
• működteti a sportösztöndíj-rendszert6, 

                                                 
6 Gerevich Aladár-sportösztöndíj: az olimpián, a paralimpián, a sakkolimpián és a speciális 
világjátékon kiemelkedő sporteredmény elérése érdekében az olimpiai, a paralimpiai, a sakkolimpiai 
és a speciális világjáték kerettag sportolók, továbbá a felkészülésükben közreműködő 
sportszakemberek részére – legfeljebb négy évre – adható sportösztöndíj. A sportösztöndíj 
versenyszerűen sportolók tanulmányainak elősegítésére is biztosítható. A Gerevich Aladár-
sportösztöndíj mértékét és adományozásának részletes feltételeit – az állami sportcélú támogatások 
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• a sportpolitikáért felelős miniszter közreműködésével ellátja a nyugdíjas olimpiai 
és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedő 
sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek erkölcsi és 
anyagi megbecsülését, gondozza a sporttémájú művészeti programokat. 

A MOB sportigazgatási feladatai körében – többek között – ellátja az olimpiai 
járadékkal és a Nemzet Sportolója Címmel összefüggő, a Sporttörvényben, továbbá az 
olimpiai járadékról7 és a Nemzet Sportolója Cím adományozásáról8 szóló 
kormányrendeletekben meghatározott közigazgatási hatósági feladatokat és folyósítja 
azokat. 

A 2013. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belül a sportágazat 
eredeti támogatása 31.117,0 millió forint volt, amely 7.577,6 millió forint intézményi 
(NSI, NSK) támogatásként és 23.539,4 millió forint sportcélú fejezeti kezelésű 
támogatási előirányzatként állt rendelkezésre.9 Az eredeti sportcélú fejezeti kezelésű 
támogatási előirányzatot módosította az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat, illetve 
növelték a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a sportcélú 
fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átcsoportosításokról szóló Korm. 
határozatok.10 

A sport területén a 2013. évben is kiemelt feladat volt az olimpiára és a paralimpiára 
történő felkészülés biztosítása, melyhez a sportolók eredményes felkészülésének 
elősegítésén túl olyan feladatok is kapcsolódtak, mint a doppingellenes tevékenység, 
illetve a sportegészségügyi feladatok ellátásának támogatása. A 2013. évben a 
központi költségvetés a sporttámogatásokra irányuló közvetlen sportszakmai 
előirányzatok terhére támogatta a kiemelt hazai rendezésű sporteseményeket és 
stratégiai programokat, az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását, a 
szabadidősport-programokat, illetve az egészségjavítást célzó sporttevékenységeket, 
a sport népszerűsítésével összefüggő kiadásokat, valamint a válogatott kerettagok 
emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatait. Forrást biztosított az országos sportági 
szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítására és a Magyar Labdarúgó 
Szövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására. A MOB-on keresztül forrást 
biztosított a versenysport és az olimpiai felkészülés támogatására, - az olimpiai 
járadék, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék, a Gerevich-sportösztöndíj, az 
idős sportolók szociális támogatását, illetve az Ezüstgerely művészeti pályázat 
támogatását magában foglaló - sporteredmények anyagi elismerésére, a 
doppingellenes tevékenység sportszakmai feladataira, az utánpótlás-nevelési 
programokra és feladatokra, a fogyatékosok sportjának támogatására, - az egyes 
                                                                                                                                                         
felhasználásáról és elosztásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltakra figyelemmel – a MOB 
állapítja meg és folyósítja. 
7 Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 
8A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 
9 Az EMMI Igazgatáson kerültek tervezésre továbbá a sportcélú nemzetközi tagdíjak, a 
sportdiplomáciai kiadások, illetve egyéb sportszakmai és sportigazgatási feladatok kiadásai. 
10 Előirányzat-módosítást eredményezett továbbá a 2013. évi Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti 
feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Szabadidősport támogatása jogcímcsoport 
javára – az Országos Roma Focikupa megrendezésének támogatása céljából – az év során 
átcsoportosított 9,0 millió forint. 
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kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. 
rendelet alapján - sportteljesítmények elismerésére és megbecsülésére, a 
szabadidősportra, a diák- és hallgatói sportra, a stratégiai és sporttudományi 
innovációs folyamatokra. Támogatást biztosított a MOB, illetve a MOB-on keresztül 
a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport 
Szövetsége, valamint ezek tagszervezeteinek működéséhez és szakmai feladataik 
ellátásához.  

A 2013. évben – mint új feladat – a Kormány sportpolitikájának egyik fontos 
elemeként érvényesült az egyes kiemelt sportágak és kiemelt sportegyesületek 
fejlesztése. E célkitűzés megvalósítása érdekében a Kormány a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló előirányzat terhére forrást biztosított a MOB 
által kiemelt sportágak (asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, judo, kajak-kenu, 
kerékpár, korcsolya, ökölvívás, öttusa, röplabda, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, 
vívás) 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatására, 
adósságkonszolidációjára, emellett a 2020-ig tartó időszakra vonatkozóan döntött a 
kiemelt sportágak a sportágfejlesztési koncepcióihoz kapcsolódó forrásigények 
biztosításáról. A Kormány megteremtette és forrást biztosított a kiemelt edzői 
státuszok, illetve a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Program létrehozásához és 
működtetéséhez. Forrást biztosított a kiemelt sportegyesületek (Budapesti Honvéd 
Sportegyesület, Budapesti Vasutas Sport Club, Ferencvárosi Torna Club, Magyar 
Testgyakorlók Köre, Újpest Torna Egylet, Vasas Sport Club) 
adósságkonszolidációjára és szakmai többletfeladataik ellátásának támogatására. A 
2013. évben új feladatként került támogatásra továbbá a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, 
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság előkészítésével kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 
értelmében tovább folytatódott a Stadionbiztonsági Projekt, amelynek projektgazdája a 
Magyar Labdarúgó Szövetség, a lebonyolításért felelős Közreműködő Szervezet pedig 
a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a 
továbbiakban: BMSK Zrt.).  

A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (a továbbiakban: EYOF)  
2017. évi rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről 
szóló 1388/2011. (XI. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány vállalta, hogy a  
2013-2017. évi költségvetés tervezése során az EYOF megrendezéséhez 9.622,4 millió 
forint összegű állami hozzájárulást biztosít. Győr Megyei Jogú Város elnyerte az 
EYOF megrendezését, a szükséges sportlétesítmény-fejlesztések és a rendezési 
költségek támogatásához a 2013. évben összesen 1.549,0 millió forint került 
biztosításra. 

Az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
érdekében támogatásra került az NSK vagyonkezelésében lévő létesítmények 
fejlesztése – különös tekintettel az Olimpiai Központok fejlesztésére –, felújítása, a 
"Beruházás a 21. századi iskolába" Program, a sportvállalkozások létesítmény-
fejlesztéseinek kamattámogatása, valamint egyéb sportlétesítmény-fejlesztések.  
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A Kormány a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos 
feladatokról szóló 1262/2010. (XI. 30.) Korm. határozatával elrendelte, hogy a 
debreceni Nagyerdei Stadion rekonstrukciójához a 2011–2014. évben az emberi 
erőforrások minisztere felügyelete alá tartozó fejezetben, összesen 12.500,0 millió 
forint forrást tervezzen. A beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánította a debreceni Nagyerdei Stadion rekonstrukcióját. A 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló  
1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat alapján a 2013. évben további 200,0 millió forint 
forrás került biztosításra. A 2013. évben a projektcég így összesen 9.449,5 millió forint 
támogatásban részesült a rekonstrukciós munkálatok III. ütemének elvégzése és a 
projektcég működése kapcsán. 

A 2013. évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan biztosította a Magyar Sport Háza 
program kapcsán a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek, a Magyar Sport 
Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, a beruházással és 
működtetéssel összefüggő egyéb költségeknek, a sportszövetségek működéséhez 
szükséges infrastrukturális feladatok ellátásának, illetve a Magyar Sport Házát érintő 
egyéb kiadások támogatását.  

A 2013. évi sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa összesen 10.724,4 
millió forint, melyből 10.716,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 7,6 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A maradványok 
keletkezésének főbb okai a támogatások utófinanszírozással történő teljesítése, a 
szerződésekben meghatározott fizetési ütemezés. 

Az európai uniós források bevonása a sport ágazatba különös jelentőségű, mert a 
2007-2013-as programozási időszakban az ágazat egy konstrukcióban sem volt 
forrásgazda. Ennek oka többek között az, hogy a sport mint európai uniós hatáskör a 
2009. december 1. napján hatályba lépett Lisszaboni Szerződésben szerepelt először 
uniós területként. Tekintettel az előzőekre, a sporthoz, az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó konstrukciók esetében egyedi együttműködésekre törekedtünk más 
ágazatokkal, különösen az oktatási, a kulturális és az egészségügyi ágazattal.  

A sportért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére az év során hatályba lépett 
új törvények, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök: 

Törvények 

• A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező 
rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi 
LI. törvény, amely állami tulajdonú ingatlanok költségvetési forrásokból történő 
sport célú fejlesztésének szabályozását pontosítja.  
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• Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény, amely a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény és az új Polgári Törvénykönyv rendelkezései között teremtette meg az 
összhangot a sportszövetségekre és a Sport Állandó Választottbíróság működésére 
vonatkozóan. 

• Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, amely a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
módosításával pontosította a látvány-csapatsport támogatás igénybevételének 
feltételeit, továbbá bevezette a kiegészítő sportfejlesztési támogatás intézményét, 
valamint módosította a látvány-csapatsport támogatási igazolás kiállításával 
kapcsolatos rendelkezéseket. 

• Az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
2013. évi CCXXXVI. törvény, amely – a személyi jövedelemadóról szóló törvény, 
valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény módosításával – 
bővítette a nem pénzben kapott juttatások között egyes sporttal kapcsolatos 
juttatások adómentességének körét; egyidejűleg pontosította a látvány-csapatsport 
támogatás feltételeit és az e támogatásról döntő hatósági eljárások, valamint az 
ellenőrzés szervezetrendszerét és az egyes intézmények hatáskörét, megszüntetve a 
Nemzeti Sport Intézetet. A törvénymódosítás egyben tartalmazta a Sporttörvény 
módosítását is, valamint kiegészítette azt egyes állami tulajdonú sportcélú 
ingatlanok vagyonkezelőinek (Ferencvárosi Torna Club, Újpesti Tornaegylet, 
Magyar Testgyakorlók Köre, Vasas Sport Club) kijelölésére vonatkozó 
rendelkezésekkel. 

• Az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról 
szóló 2013. évi CLXXXVI. törvény részét képezi a „sporteredmény tiltott 
befolyásolása” tárgyú új Btk-tényállás. A törvényjavaslat elfogadásával – 
összhangban az Európa Tanács hasonló törekvéseivel – a fogadási csalás elleni 
fellépés részeként lehetővé válik a versenyek, mérkőzések eredményének tiltott, a 
fair play szellemével ellentétes befolyásolása elleni büntetőjogi fellépés. Az új 
tényállás a csalás és a vesztegetés mellett kisegítő jelleggel állna a tervek szerint a 
büntető ügyekben eljáró hatóságok rendelkezésére a mérkőzések manipulálása 
elleni hatékonyabb fellépés érdekében. 

Kormányrendeletek 

• A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet, amely a 
Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés megvalósítását segíti elő. 

• A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti 
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
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19/2013. (I. 30.) Korm. rendelet, amely állami tulajdonú ingatlanok költségvetési 
forrásokból történő sport célú fejlesztésének szabályozását pontosítja. 

• Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni 
nemzetközi egyezmény melléklete módosításának kihirdetéséről szóló 82/2013. 
(III. 21.) Korm. rendelet, amely tartalmazza az Egyezmény mellékletét képező, ún. 
tiltólista 2013. január 1-től hatályos verziójának magyar jogrendszerbe való 
átültetését, és amely a tiltott teljesítményfokozó szerek használata elleni állami 
fellépés költségvetési forrásokból történő megvalósítását segíti elő. 

• Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni 
nemzetközi egyezmény melléklete módosításának kihirdetéséről szóló 551/2013. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, amely tartalmazza az Egyezmény mellékletét képező, 
ún. tiltólista 2014. január 1-től hatályos verziójának magyar jogrendszerbe való 
átültetését, és amely a tiltott teljesítményfokozó szerek használata elleni állami 
fellépés költségvetési forrásokból történő megvalósítását segíti elő. A Tiltólista 
kihirdetése a visszaélés tiltott teljesítményfokozó szerrel új Btk. tényállás 
gyakorlati érvényesülését is nagyban elősegíti. 

• A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet, amely a 2011-2012-es – 
sportszakmai megvalósítás tekintetében lezárt – támogatási időszak és a 2012-
2013-as – folyamatban lévő – támogatási időszak tapasztalatai alapján, az érintett 
látvány-csapatsport szövetségekkel egyeztetve, a támogatás igénybevételéről és 
felhasználásáról, valamint a támogatásból megvalósított programokkal való 
elszámolás szabályairól rendelkező kormányrendelet módosítására irányult, a 
források hatékonyabb felhasználása céljából. 

• A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet, 
amely a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai 
sportágakban sportoló Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai éremesélyes 
hallgatók részére a Kormány által alapított ösztöndíj szabályait határozza meg. 

• A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez 
kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 172/2013. (V. 30.) 
Korm. rendelet, amely – a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 
31.) Korm. rendelet módosításával – a sportrendezvényen történő részvételből való 
kizárás közlése szabályozásának pontosítását tartalmazta. 

• Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) 
Korm. rendelet, amely a sport világeseményen 1-8. helyezést elérő sportolók, és a 
felkészítésükben közreműködő sportszakemberek részére költségvetési forrásból 
nyújtható állami jutalom, illetve az Európa- és világbajnokságokon érmesek részére 
költségvetési forrásból nyújtható eredményességi támogatás eljárási rendjét 
tartalmazza. 
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• A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint a 
doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 436/2013. (XI. 19.) Korm. rendelet, amely az eljárási 
határidőket pontosítja, valamint a kézbesítési vélelem szabályait határozza meg a 
sportfegyelmi eljárásokkal kapcsolatos írásbeli értesítésekkel összefüggésben, 
továbbá a sport alapértékeit (fair play, tiszta játék) romboló egyik legsúlyosabb, 
büntetőjogi konzekvenciákkal is járó jelenség, a verseny, mérkőzés vagy 
versenyrendszer (bajnokság) eredményének jogellenes befolyásolása (fogadási 
csalás) esetére jelentős szigorítást tartalmaz. 

• A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet, amely önkormányzati 
tulajdonú sport célú ingatlan költségvetési forrásokból történő fejlesztésének 
megvalósítását segíti elő. 

• A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet, amely 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok költségvetési forrásokból történő sport célú 
fejlesztésének megvalósítását segíti elő. 

• A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet, amely 
önkormányzati tulajdonú sport célú ingatlan költségvetési forrásokból történő 
fejlesztésének megvalósítását segíti elő. 

• A látványcsapat-sportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet, 
amely alapján átalakításra került a látvány-csapatsport támogatás 
intézményrendszere (megszűnt az NSI), a gyakorlati jogalkalmazás során tapasztalt 
visszajelzések alapján módosultak a támogatással összefüggő szabályok. Az 
intézményi reorganizáció keretében átszervezésre került a látvány-csapatsport 
támogatással összefüggő ellenőrzési feladatok rendszere. Az NSI megszüntetésével 
egyidejűleg az NSI feladatait részben az EMMI Sportért és Ifjúságért Felelős 
Államtitkársága, részben a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségei 
vették át. A szakszövetségi ellenőrzési jogosítványok előtérbe helyezésével tovább 
növekszik a szakmai, civil kontroll szerepe az ellenőrzésekben. Az intézkedés 
központi költségvetési többletkiadással nem járt, az ellenőrzési feladatok továbbra 
is a támogatás meghatározott hányadának a tárca és a szakszövetségek közötti 
megosztásából kerül finanszírozásra. Az intézményi reorganizáció mellett 
módosult a támogatások felhasználásának szabályrendszere, egyszerűbbé és 
könnyebben nyomon követhetővé vált a jóváhagyott sportfejlesztési program 
meghosszabbításának lehetősége. Ezen kívül a támogatók közvetlen lehetőséget 
kaptak arra is, hogy az ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatást – amit eddig csak 
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a szövetségeknek lehetett kötelezően befizetni – 2014 januárjától a támogatott 
sportszervezetek közvetlenül is megkaphassák. 

Miniszteri rendeletek 

• Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 
28.) NEFMI rendelet, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és 
elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 7/2013. 
(I. 23.) EMMI rendelet, amely a 2011. évi, az MLSZ sportlétesítmények 
biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak támogatása előirányzat 
vonatkozásában meghatározott elszámolási határidőt módosítja, illetve a Kormány 
hatáskörében végrehajtott, nem a központi költségvetés fejezetei közötti 
megállapodás alapján történt előirányzat-átcsoportosítás eltérő szabályait határozza 
meg. 

• Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. 
(III. 29.) EMMI rendelet, amely a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében 
meghatározott XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet sport 
célú fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználását szabályozza. 

• Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. 
(III. 29.) EMMI rendelet módosításáról szóló 85/2013. (XII. 31.) EMMI rendelet, 
amely megteremtette a sport célú fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évre 
tekintet nélküli szabályozását. 

• A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program 
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 
módosításáról szóló 86/2013. (XII.31.) EMMI rendelet, amely az NSI 
megszüntetése miatt az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének szabályait 
módosítja. 

Kormányhatározatok 

• A kiemelt sportágak adósságkonszolidációjának a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő támogatásáról szóló 1133/2013. 
(III.14.) Korm. határozatban a Kormány a kiemelt sportágak országos sportági 
szövetségei – a Magyar Asztalitenisz Szövetség, a Magyar Atlétikai Szövetség, a 
Magyar Birkózó Szövetség, a Magyar Evezős Szövetség, a Magyar Országos 
Korcsolyázó Szövetség, a Magyar Röplabda Szövetség, a Magyar Úszó Szövetség, 
a Magyar Vívó Szövetség – adósságkonszolidációjának támogatásához, illetve a 
MOB országos sportági szakszövetségek adósságkonszolidációjának felmérésével 
kapcsolatos költségeire – összesen 480,0 millió forint költségvetési forrást 
biztosított.  

• Az egyes 2013. évi hazai rendezésű sportesemények, valamint kiemelt 
sportszövetségek szakmai többletfeladatainak a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő támogatásáról szóló 1134/2013. (III. 
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14.) Korm. határozatban a Kormány a 2013. évi Felnőtt Kötött-, Szabadfogású és 
Női Birkózó Világbajnokság, a 2013. évi Felnőtt Vívó Világbajnokság, a 2013. évi 
Judo Európa-bajnokság megrendezéséhez, a Magyar Kerékpársportok 
Szövetségének kiemelt szakmai feladataihoz, valamint a Magyar Paralimpiai 
Bizottság sportszakmai feladatainak ellátásához összesen 760,0 millió forint 
költségvetési forrást biztosított. 

• A Kormány az 1145/2013. (III. 21.) Korm. határozatban meghatározta az egyes 
kiemelt sportágak fejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedéseket, 
melyek körében felhívta az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a MOB közreműködésével a 
kiemelt sportági országos szakszövetségek teljes körű, részletes, költségnemenként 
meghatározott sportágfejlesztési koncepcióit, valamint az állami támogatás 
szakszövetségi kezelésének szervezeti és finanszírozási elképzeléseit bemutató 
szakmai tervezet kidolgozásra kerüljön. 

• A Kormány a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében a Magyar Úszó 
Szövetség által benyújtandó pályázat előkészítésének támogatásával összefüggő 
kormányzati intézkedésről szóló 1196/2013. (IV. 11.) Korm. határozatban  
80,0 millió forint összegű támogatást biztosított a Magyar Úszó Szövetségnek a 
FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megrendezésére vonatkozó pályázatához, valamint a Magyar Úszó Szövetség új 
székházának kialakításával összefüggő költségekhez, illetve felhívta az emberi 
erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Úszó Szövetség sikeres pályázata esetén 
készítsen előterjesztést a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggő állami szerepvállalásról.  

• A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV. 15.) Korm. 
határozat és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti 
Olimpiai Központ beruházással összefüggő egyes kormányhatározatok hatályon 
kívül helyezéséről szóló 1209/2013. (IV. 15.) Korm. határozat, amelyek alapján 
2017-re nemzetközi szintű igényeket kielégítő sportlétesítmények valósulnak meg. 

• A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai 
Központ beruházás 2013. évi fedezetének biztosítása érdekében szükséges 
feladatokról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1208/2013. (IV. 15.) Korm. határozat 
értelmében az előkészítő feladatok, valamint a Novák Piac parkolóház területének 
rekonstrukciójához szükséges források biztosítása érdekében 212,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását rendelte el. Továbbá a Kormány felhívta a 
nemzetgazdasági minisztert arra, hogy az előirányzat-maradvány elszámolásról 
szóló kormány-előterjesztés készítése során legyen figyelemmel az NSK-nál az 
előző években keletkezett, 695,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradvány eredeti célra való felhasználhatóságára, valamint a kiemelt 
sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon a budapesti 
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Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ 
beruházáshoz 2013. második félévben szükséges 586,5 millió forint rendelkezésre 
állásáról. 

• A Kormány az 1298/2013. (V. 30.) Korm. határozatban - a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalék terhére - a 2013. évi Gyulai István Memorial – 
Atlétikai Magyar Nagydíj megrendezéséhez 60,0 millió forint költségvetési forrást 
biztosított. 

• A Kormány az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek 
és fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24) Korm. határozat alapján a 
Hivatalos Nemzetközi Díjugrató Verseny (CSIO) támogatására 25,0 millió forint, a 
2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
előkészítésével kapcsolatos feladatok, marketingköltség támogatására 300,0 millió 
forint költségvetési forrást biztosított. A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, 
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes 
feladatokról szóló 1499/2013. (VII. 31.) Korm. határozat szerint a Világbajnokság 
megrendezéséhez elengedhetetlen előszerződés aláírása érdekében 300,0 millió 
forint átcsoportosításra került az NSK javára. 

• A Kormány a 2012. évi előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1427/2013. (VII. 10.) 
Korm. határozatban – visszavonva a Magyar Testgyakorlók Köre új 
szakosztályainak létrehozásához és meglévő szakosztályok fejlesztéséhez a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1299/2013. (V. 30.) Korm. határozatot – 85,0 millió forint 
költségvetési forrást biztosított az 1299/2013. (V. 30.) Korm. határozatban 
megjelölt feladathoz.  

• A Kormány az 1438/2013. (VII. 11.) Korm. határozatban – a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére – a Mezőkövesd Zsóry 
Futball Club Kft. fejlesztéséhez 400,0 millió forint költségvetési támogatást 
biztosított. 

• A Kormány az 1515/2013. (VIII. 1.) Korm. határozatban – a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére – a Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia céljainak támogatásához 50,0 millió forint költségvetési 
forrást biztosított.  

• A Kormány – az egyéb felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatának összegét és 
az elszámolási határidőt módosító 1863/2013. (XI. 19.) Korm. határozattal 
módosított – a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési 
elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó 
sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. 
határozatban a MOB által sportszakmai szempontok alapján kiválasztott kiemelt 
sportágak sportágfejlesztési koncepcióinak 2013. évi támogatásához összesen 
8.695,5 millió forint költségvetési forrást biztosított. A Korm. határozat alapján a 
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Magyar Asztalitenisz Szövetség 43,7 millió forint, a Magyar Atlétikai Szövetség 
314,5 millió forint, a Magyar Birkózó Szövetség 459,1 millió forint, a Magyar 
Evezős Szövetség 93,3 millió forint, a Magyar Judó Szövetség 250,4 millió forint, 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 336,3 millió forint, a Magyar Kerékpársportok 
Országos Szövetsége 94,4 millió forint, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség 
211,2 millió forint, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 295,2 millió forint, a 
Magyar Öttusa Szövetség 304,9 millió forint, a Magyar Röplabda Szövetség 119,5 
millió forint, a Magyar Sportlövők Szövetsége 65,5 millió forint, a Magyar Tenisz 
Szövetség 107,5 millió forint, a Magyar Torna Szövetség 295,3 millió forint, a 
Magyar Úszó Szövetség 736,5 millió forint, a Magyar Vívó Szövetség 301,6 millió 
forint támogatásban részesült, amely támogatási összegek magukban foglalták a 
MOB által ellátott, a Kiemelt edzők foglalkoztatásához kapcsolódó költségeket is. 
A Korm. határozat sportlétesítmény-fejlesztésre további 4.278,0 millió forint, az 
egyéb sportágakban a Kiemelt edzők foglalkoztatásának feladataihoz 88,6 millió 
forint, illetve a felzárkóztatási alap terhére 300,0 millió forint költségvetési 
támogatást biztosított.  

• A Kormány az 1527/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban – a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére – a Magyar Sportcsillagok 
Ösztöndíj 2013. évi kifizetésére 61,2 millió forint költségvetési forrást biztosított. 
A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj fedezetének biztosítása érdekében a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1927/2013. 
(XII. 11.) Korm. határozat alapján biztosításra került a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem hallgatója részére odaítélt Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj időarányos 
fedezetének összege.  

• A Kormány a Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési 
feladatainak támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1581/2013. (VIII. 28.) 
Korm. határozat alapján a Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-
nevelési feladatainak támogatására 200,0 millió forint költségvetési forrást 
biztosított.  

• A Tüskecsarnok projekt befejezéséről szóló 1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozat, 
valamint a Tüskecsarnok és az új uszodakomplexum befejezéséhez kapcsolódó 
további feladatokról szóló 1668/2013. (IX. 24.) Korm. határozat alapján  
9.324,1 millió forint költségvetési támogatásból a 2013-2015. közötti időszakban 
befejezésre kerül a 4000 fő befogadására alkalmas multifunkciós Tüskecsarnok és 
a hozzá kapcsolódó 6 edzőterem, kiszolgáló helyiségekkel, diagnosztikai laborral; 
és egy versenyek rendezésére alkalmas 50 méteres versenymedencével, 25 méteres 
állítható medencefenékkel rendelkező bemelegítő- és tanmedencével, 1000 fős 
lelátóval rendelkező uszodakomplexum valósul meg a két létesítmény 
összekötésével.  

• A Kormány a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1686/2013. (IX. 30.) Korm. 
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határozatával 282,3 millió forint forrást biztosított a Szeged, Etelka sori (Tisza-
parti) stadion rekonstrukciójához. 

• A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy 
részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1700/2013. (X. 4.) Korm. határozat 2013. évben 200,0 millió forint 
többlettámogatást biztosított a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion 
rekonstrukciójához. 
 

• A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról 
szóló 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, 
hogy a létesítmény-fejlesztés I. ütemének megvalósítására 2013–2016. között 
összesen nettó 14.174,2 millió forint összegben kerüljön sor. 

• A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy 
részének felhasználásáról szóló 1766/2013. (X. 25.) Korm. határozatban a 
Kormány a Magyar Sakkszövetség szakmai többletfeladatainak támogatására 300,0 
millió forint költségvetési forrást biztosított. 

• A Nemzet Sportolója cím adományozásáról szóló 1815/2013. (XI. 14.) Korm. 
határozatban a Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 62. § (1) és (2) 
bekezdései alapján dr. Kárpáti György vízilabdázó részére a Nemzet Sportolója 
címet és az azzal járó életjáradékot adományozta. 

• A Kormány az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési 
elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó 
sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 
1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozatban a Magyar Testgyakorlók Köre 2013. évi 
sportszakmai többletfeladatainak támogatására 1.150,0 millió forint költségvetési 
támogatást biztosított, illetve felhívta az emberi erőforrások miniszterét és a 
nemzetgazdasági minisztert, hogy az éves központi költségvetések tervezése során 
gondoskodjon a Magyar Testgyakorlók Köre 2014-2020. közötti sportszakmai 
többletfeladatai ellátásához szükséges forrásigény biztosításáról. A Kormány 
egyetértett azzal, hogy a Magyar Testgyakorlók Köre által használt 
sportlétesítmények fejlesztésére a 2013. és 2020. évek között összesen legfeljebb 
4.911,8 millió forint keretösszegben kerüljön sor. 

• A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy 
részének felhasználásáról, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat 
megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1873/2013. (XI. 
25.) Korm. határozatban a Kormány az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi 
sportfejlesztési elképzeléseinek támogatása, valamint többletfeladataik ellátásához 
és az egyesületek által felhalmozott tartozásállomány rendezése céljából összesen 
3.643,0 millió forint költségvetési forrást biztosított. 

• A Kormány a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó 
Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 
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1895/2013. (XII. 4.) Korm. határozatával döntött egy minimum 15 ezer nézőt 
befogadó, UEFA IV. besorolású stadion 4.500,0 millió forint összegű 
fejlesztéséről. 

• A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozatban foglaltak alapján 
egy új UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint egy új multifunkcionális 
sportcsarnok és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekhez a Kormány 
összesen 9.600,0 millió forintot biztosít. 

• A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1922/2013. (XII. 11.) Korm. határozatban foglaltak alapján a 
jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion 
felépítéséhez a Kormány összesen 9.000,0 millió forintot biztosít.  

• A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program 
megvalósításáról szóló 1902/2013. (XII. 4.) Korm. határozat alapján 2015. évre 
3.869,5 millió forintból megvalósul egy új, három szabvány kézilabdapálya 
egyidejű elhelyezését biztosító csarnok, öltözők és kiszolgáló helyiségek, valamint 
az Akadémia működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények 
kerülnek megépítésre, felújításra.  

• A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megrendezéséhez kapcsolódó vállalás teljesítéséről szóló 1894/2013. (XII. 4.) 
Korm. határozat alapján a Kormány vállalta, hogy amennyiben a Magyar Úszó 
Szövetség visszalépni kényszerül a Világbajnokság megrendezésétől, úgy a más 
országba történő költöztetés teljes költségének, valamint a mulasztás okán a 
Nemzetközi Úszó Szövetség számára keletkezett valamennyi kár költségének a 
megfizetéséről, illetve a Világbajnokság megrendezésének költségvetésében 
keletkezett hiány pótlásáról gondoskodik.  

• A Kormány az 1921/2013. (XII. 11.) Korm. határozatával döntött a 2014-2020 
közötti időszak sportlétesítmény-fejlesztési stratégiájáról.  

• A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további 
intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat keretében 2014–2016. 
költségvetési években megvalósul az NB I-es és NB II-es klubok által használt 
stadionok célzott fejlesztése.  

A közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos intézkedések eredményei 

A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű 
intézkedésekről szóló 1159/2010. (VIII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati 
eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) 
Korm. határozat által a fejezetre előírt feladatok végrehajtása a következő sport ágazati 
alapítványok és közalapítványok tekintetében az alábbiak szerint valósult meg. 

A Mező Ferenc Sport Közalapítvány megszüntetéséről az 1127/2011. (IV. 28.) Korm. 
határozat rendelkezett azzal, hogy a közfeladat más szervezeti keretek között – a MOB 
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által – hatékonyabban ellátható. A Mező Ferenc Sport Közalapítványt a Fővárosi 
Törvényszék 11.Pk.60.961/1996/25. számú, 2013. július 31-én kelt és 2013. 
szeptember 5-én jogerőre emelkedett végzésével megszüntette, valamint törölte a 
bírósági nyilvántartásból. A Mező Ferenc Sport Közalapítvány feladatait, 
iratállományát és pénzeszközeit a MOB vette át.  

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány megszüntetéséről az 1153/2011. (V. 18.) 
Korm. határozat rendelkezett azzal, hogy a közfeladat más szervezeti keretek között – 
a MOB által – hatékonyabban ellátható. A Wesselényi Miklós Sport Közalapítványt a 
Fővárosi Törvényszék 11.Pk.60.176/2000/40. számú, 2013. július 31-én kelt és 2013. 
szeptember 5-én jogerőre emelkedett végzésével megszüntette, valamint törölte a 
bírósági nyilvántartásból. A közalapítvány hitelezők kielégítése után fennmaradt 
vagyonát, feladatait és iratait a MOB vette át.  

 

Ifjúságügyi ágazat 

Az ifjúsági korosztályok fejlődésének optimális irányait a 2024-ig terjedő időszakra a 
88/2009. (X. 29.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Ifjúsági Stratégia (NIS) jelöli 
ki. A stratégia megvalósításához kétéves cselekvési tervek készülnek. A II. cselekvési 
terv (2012-2013) elfogadására az 1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozattal került sor.  

Az ifjúságpolitika horizontális jellegéből adódóan a II. cselekvési terv az 
államigazgatás szinte valamennyi ágazatára kiterjedő módon határozott meg 
kormányzati cselekvéseket (összesen 30 db-ot), amelyek közvetve vagy közvetlenül a 
fiatalok itthoni boldogulását szolgálták. 

Az elmúlt év fontos eredményének számít az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum 
(ISZEF) 2013. március 20-i megalakítása. A központi ágazati szinten működtetett 
Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum feladata az ifjúsági korosztályok tekintetében 
illetékes összes minisztérium és szerv munkájának összehangolása, a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégiában foglaltak végrehajtásának koordinálása, a fiatalokat érintő fejlesztési 
irányok kijelölése. Az ISZEF első negyedéves működése eredményeképpen született 
meg 2013 nyarán a „Magyar Ifjúság 2020” című kiadvány, amely az 1590/2012. (XII. 
17.) Korm. határozatban nevesített 30 intézkedés megvalósulásának, megvalósításának 
2013. júniusi eredményeit komplexen mutatta be, és további célja volt, hogy kijelölje 
az ifjúsági korosztály élethelyzetének javítását szolgáló közép- és hosszú távú 
fejlesztési tendenciákat. 

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram keretében 2013. évben 4 pályázati kategória 
került kiírásra.  

A Fiatalok Lendületben Program keretében megvalósult pályázatok, a 2013. évben 
kiosztott támogatások segítségével nemzetközi tapasztalatszerzést vagy hazai 
kezdeményezéseket célzó tevékenységekben való részvételt tettek lehetővé a fiatalok 
és fiatalokkal foglalkozók számára.  
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A nyertes projektek egy része már lezárult, egyes projektek azonban még folynak, 
illetve 2014. június 30-ig elkezdődhetnek. A 2013. évben kiosztott összes támogatás 
összege közel 4,3 millió euró volt. 

A Fiatalok Lendületben Program nemzeti hatósági feladatait – az Európai Bizottság 
1828/2007-es, a tagállamok, a Bizottság és a nemzeti irodák feladatköreinek a 
Cselekvő Ifjúság (2007-2013) végrehajtása tekintetében történő meghatározásáról 
szóló határozata alapján – 2013. évben is az ifjúsági szakterület látta el. 

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) működtetésének célja a határon túli magyar 
ifjúsági szervezetek stratégiai bevonása az össznemzeti ifjúságpolitikába, a magyar 
fiatalok testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének támogatása. A fórum 2013. évben is két 
alkalommal ülésezett, emellett a MIK saját tagszervezetei képviselői számára képzést 
(tematikus műhelymunkát) valósított meg.  

Az ifjúsági ügyekért felelős szakterület a határon túli ifjúsági szervezetek munkáját 
2013. évben a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram keretében célzott pályázati kiírással 
is támogatta.  

A gyermek és ifjúsági üdültetés, az otthonban elhelyezett gyermekek, valamint a 
nagycsaládosok és a szociálisan hátrányos helyzetű családok üdülési lehetőségének 
biztosítása érdekében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2013. évben is 
támogatásban részesült a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum. 

Az európai uniós tagságból adódóan az ifjúsági szakterület aktívan részt vett a 2013-
ban hivatalban lévő ír, majd litván elnökség ifjúságpolitikai munkájában, mind a 
Tanács munkacsoportjában, mind a Tanácsban. 

Mindkét elnökség alatt folytatódott az úgynevezett strukturált párbeszéd folyamat, 
amely a fiatalok és az európai szintű döntéshozók közötti, adott témáról szóló 
párbeszédet hivatott elősegíteni. A trió tagállamok megállapodása értelmében a 18 
hónapos folyamat során tagállami konzultációk keretén belül kerül feldolgozásra a 
korosztályi célcsoport véleménye az elnökségek által meghatározott témák mentén.  

Hazánkban a többi tagállamhoz hasonlóan a strukturált párbeszéd nemzeti 
munkacsoport több száz fiatal bevonásával készítette el azt a konzultációs anyagot, 
amely részét képezte a párbeszéd európai szintű végeredményének és az így 
megfogalmazott ajánlásoknak. 

2013. évben tovább folytatódott a V4-es országok ifjúságpolitikai együttműködése.  

2013 júniusában elfogadásra került a Magyarország Kormánya és a Litván 
Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar-Litván Együttműködési 
Alapról szóló megállapodás [kihirdette a 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet], 
amelynek célja a 13 és 30 év közötti magyar és litván fiatalok közötti baráti 
együttműködés támogatása, a két ország kulturális kapcsolatainak szorosabbá fűzése, 
illetve az egymás jobb megismerését elősegítő információs programok, valamint a 
demokráciához, a demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez 
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kapcsolódó programok és kezdeményezések, ifjúsági módszertani találkozók 
támogatása. 

 

Kábítószer-megelőzési ágazat 

A drogmegelőzési koordinációért felelős szakterület ellátja a kábítószer-megelőzéssel 
és a nemzeti, intézményi szintű koordinációval összefüggő szakmai, szakpolitikai és 
egyeztetési feladatokat.  

A drogpolitikai irányelvek meghatározása során a korábbiaktól eltérő szemléletmód 
megjelenítésének igénye új drogstratégia kialakítását tette szükségessé. Ez részben a 
kábítószer-probléma kezelésében érintett egyes részterületeken végbement jelentős 
változásokra (pl. egészségügy, köznevelés), részben a szenvedélybetegségek alakulását 
kedvezőtlenül befolyásoló mélyreható társadalmi és gazdasági változásokra, valamint 
az egyes szerhasználati (pl. kannabisz, amfetamin) tendenciákban bekövetkezett 
jelentős negatív irányú elmozdulásokra, illetve a designer drogok megjelenésére 
vezethetők vissza.  

A stratégia-tervezet szakmai, társadalmi és közigazgatási egyeztetését követően az 
Országgyűlés 2013. október 7-én fogadta el a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–
2020, Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen alcímmel ellátott 
80/2013. (X. 16.) OGY határozatot. A stratégia amellett, hogy elismeri a kábítószer-
használattal kapcsolatos egyéni és társadalmi kockázatok és károk kezelésének 
szükségességét, fő céljának az illegális szerhasználat csökkentését tekinti, célzott, 
közösségi alapú beavatkozások segítségével. A cél elérését a Nemzeti Drogellenes 
Stratégia széles körű prevenciós tevékenységgel, a kábítószerfüggők ellátása és 
kezelése terén a felépülés-központú szemléletmód és a reintegráció megerősítésével, a 
kínálatcsökkentés területén bűnmegelőzési és bűnüldözési beavatkozások hatékonyabb 
alkalmazásával, valamint a terjesztői magatartások elleni szigorú fellépéssel kívánja 
megvalósítani. 

A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (KKB) a jogszabállyal vagy közjogi 
szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 
1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, illetve az abban foglalt feladatok végrehajtásáról 
szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat alapján, 2013 tavaszán átalakításra került 
és tárcaközi bizottság formájában működik tovább az egyes részterületekért felelős 
kormányzati, illetve államigazgatási szereplők bevonásával, a Kábítószerügyi 
Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1089/2013. (III. 4.) Korm. határozatban 
foglalt keretek között.  

A kábítószer-fogyasztással kapcsolatos problémák kezelése, a célzott, közösségi alapú 
beavatkozások előmozdítása, illetve a civil szervezetekkel történő együttműködés 
erősítése érdekében a Kormány a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság átalakítása 
mellett Kábítószerügyi Tanácsot hozott létre az 1090/2013. (III. 4.) Korm. határozattal. 
A döntés eredményeképpen az eddigitől lényegesen nagyobb számú civil és szakmai 
szervezet véleménye jut el közvetlenül a Kormányhoz.  
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2013. évben az Európai Unió Drogstratégiához (2013-2020) kapcsolódó Cselekvési 
Tervének elkészítése volt az egyik legfontosabb feladat. A Cselekvési Terv a 
COREPER II. 2013. májusi ülésen elfogadásra került. 

A magyar delegáció aktívan vett részt az ENSZ Kábítószerek Bizottságának (CND) 
56. ülésszakának munkájában (Bécs, 2013. március 11-15.). A Pszichotróp 
Anyagokról szóló Egyezménynek (1971.) megfelelően a CND megvizsgálta a WHO 
Kábítószerfüggőség Szakértői Bizottságának ajánlását arra vonatkozólag, hogy a GHB 
az Egyezmény IV. listájáról átkerüljön a II. listájára. A CND tagállamok - köztük 
hazánk is - döntöttek a WHO által javasolt átsorolásról.  
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A sport és ifjúságért felelős szakmai ágazathoz tartozó 
intézmények 2013. évi tevékenységének bemutatása 

 
 
13. cím 1. alcím: Nemzeti Sport Intézet 
 
Az intézmény neve: Nemzeti Sport Intézet (NSI) 
Törzskönyvi azonosítója: 776109 
Az intézmény honlapjának címe: www.sportintezet.hu 

 

Az ellátott tevékenységi kör, év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban 
bekövetkezett változás 

 

A Nemzeti Sport Intézet (a továbbiakban: NSI) alaptevékenységként az egyes 
sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátásának elősegítését, sport célú 
támogatások kezelését, a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő 
közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat, azon belül a meghatározott 
támogatás feltételét képező program jóváhagyását, a támogatás igénybevételére 
vonatkozó jogosultság igazolásának kiállítását, nyilvántartását és adatszolgáltatását, 
valamint a sportfejlesztési program előzetes jóváhagyását, a negyedéves előrehaladási 
jelentések feldolgozását, a sportfejlesztési programok megvalósulásának tételes és 
részletes számviteli és pénzügyi ellenőrzését látta el. Mindezeken felül az NSI a 
támogatási kérelmek tekintetében állandó kapcsolatban állt a sportági 
szakszövetségekkel, a Nemzeti Sportközpontokkal és a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatallal, valamint intézkedett a Magyar Állam javára történő jelzálogjog 
bejegyzésekről is. 

Az NSI szakmai tevékenységét érintően kettő jelentős többletfeladat jelentkezett a 
2013. év vonatkozásában. 

2013. január 1-től a 2012. évi CLXXVIII. törvény által módosított társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § 
(10) bekezdése megteremtette a feltételeket, hogy a támogatási rendszerhez való 
kapcsolódás elektronikus úton történjen. Ennek értelmében a 2013/2014-es támogatási 
időszakra vonatkozó kérelmek benyújtása, valamint ezt követően a sportfejlesztési 
programok bírálati folyamata kizárólagosan elektronikus úton intézhető. E jogszabályi 
kötelezettség megvalósítása céljából az NSI a 2012. év végén megkezdte a szükséges 
informatikai rendszer kiépítését. Ennek eredményeként a 2013/2014-es támogatási 
időszaktól kezdődően a MOB, a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti 
szakszövetségek, mint kérelmezők – és a vízilabda és jégkorong sportág tagszervezetei 
– már az NSI elektronikus kérelmi rendszerén („Tao modulon”) keresztül nyújthatták 
be kérelmüket és tarthatták a kapcsolatot a jóváhagyást végző szervezetekkel. A 2013. 
évben az elektronikus úton történő ügyintézés a kérelem értékelési rendszerének 
felgyorsítását, a bírálat során szükséges mutatószámok könnyebb ellenőrizhetőségét 
eredményezte.  
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A látvány-csapatsport társasági adókedvezményekkel kapcsolatos, új finanszírozási 
struktúra eredményét jól mutatja, hogy a 2011/2012-es támogatási időszakban 1550 db 
sportfejlesztési program került jóváhagyásra, amelyek vonatkozásában összesen 33,5 
milliárd forint értékben került kiállításra támogatási igazolás. A 2012/2013-as 
támogatási időszakban a kérelmek száma és a jóváhagyott összegek is jelentős 
növekedést mutattak. A 2012/2013-as támogatási időszakban jóváhagyott szövetségi, 
sportszervezeti, sportiskolai és alapítványi kérelmek összesen mintegy 65 milliárd 
forint sportcélú forrás felhasználását tették lehetővé. A 2012/2013-as támogatási 
időszak végén megállapíthatóvá vált, hogy 2013. június 30-ig a támogatási igazolások 
alapján igényelhető teljes keret 79,4%-a, mintegy 51,9 milliárd forint volt (önerő 
nélkül) a ténylegesen lehívható támogatások összege. 

A látvány-csapatsportok támogatásával kapcsolatos ellenőrzés sportági szakmai 
elemeinek előtérbe helyezése, illetve az ellenőrzési feladat még hatékonyabb ellátása 
érdekében a kormányzat - 2013. december 31-ei hatállyal – az NSI általános 
jogutódlással történő megszüntetése mellett döntött. Ennek értelmében 2014. január 1-
től az NSI látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő, a sportról szóló 2004. évi 
I. törvény 51. § (2) bekezdés g) pontja szerinti közigazgatási hatósági és szolgáltatási 
feladatait az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a látvány-csapatsportok 
országos sportági szakszövetségei látják el, míg a Nemzeti Sportinformációs 
Rendszerrel kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Sportközpontok vette át. A 
támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásának érdekében a tárca Sportért és 
Ifjúságért Felelős Államtitkárságán új főosztály jött létre. 

Az NSI 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági 
társaságban nem vett részt. Az NSI a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. § (6) 
bekezdése szerinti utófinanszírozás formájában a sportági szakszövetségek részére 
adott támogatásokat, amelyeknek forrása államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 
volt. 

Pénzforgalmát a Magyar Államkincstár által vezetett előirányzat-felhasználási 
keretszámlán bonyolította. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján ellátott 
feladatával kapcsolatban célelszámolási forintszámla került megnyitásra a Magyar 
Államkincstárnál, amely számlán a gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatások 
elkülönített kezelése történt. 

Az intézmény Munkáltatói Lakásépítési Alap számlával, valamint letéti számlával sem 
rendelkezett 2013. évben. 
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Az előirányzat 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 1 350,9 203,0 203,0 1 476,0 1 985,6 147,0% 134,5% 

  ebből: személyi juttatás 251,3 108,0 108,0 232,4 140,2 55,8% 60,3% 

Bevétel 1 396,1 6,0 6,0 147,0 661,1 47,4% 449,7% 

Támogatás 241,6 197,0 197,0 197,0 197,0 81,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 845,2 0,0 0,0 1 132,0 1 132,0 133,9% 100,0% 

Létszám (fő)  61 20  20 18 29,5% 90,0% 

 
 

millió forintban egy tizedessel           fő 

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

Létszám 
(engedélyezett)  

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  203,0 6,0 197,0 108,0 20,0 
Módosítások jogcímenként           

Irányítószervi hatáskörben 139,4, 139,4 0,0 59,8 0,0 
Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-
módosítás 139,4 139,4 0,0 59,8   
     - többletbevétel engedélyezése 139,4 139,4 0,0 59,8   
Intézményi hatáskörben 1 133,6 1 133,6 0,0 64,6 0,0 
   2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 132,0 1 132,0 0,0 63,9   
   Többletbevétel 1,6 1,6 0,0 0,7   

Előirányzat-módosítás összesen: 1 273,0 1 273,0 0,0 124,4 0,0 
2013. évi módosított előirányzat 1 476,0 1 279,0 197,0 232,4 20,0 

 

Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

 

Az NSI eredeti kiadási előirányzata 203,0 millió forintban lett meghatározva, mely 
2013. év végére 1.476,0 millió forintra emelkedett. A ténylegesen teljesített kiadás 
1.985,6 millió forint volt, amely 47,0%-kal haladta meg az előző évi teljesítést 
(1.350,9 millió forint), amely a módosított előirányzat százalékában 34,5%-os 
emelkedést mutat. Az előirányzat módosítás összegéből 139,4 millió forint 
irányítószervi hatáskörben, 1.133,6 millió forint pedig intézményi hatáskörben történt 
előirányzat növelésből adódott. 

Kormány hatáskörben 2013. évben az NSI-nél előirányzat-módosítás nem történt.  

Irányítószervi hatáskörben 139,4 millió forint összegű kiadási előirányzat módosítás 
történt 2013. évben, amely az NSI-hez 2013. év I. félévben az igazgatási szolgáltatási 

3388



 
 

díjból, valamint a támogatók által nyújtott támogatás teljes összegének 1%-os 
befizetési kötelezettségéből befolyt többletbevételek előirányzatosításából adódott.  

Az intézményi hatáskörben történt 1.133,6 millió forint összegű előirányzat emelés 
az előző évi maradvány (1.132,0 millió forint) felhasználásához, valamint az NSI 
2012. évi átalakulásával összefüggő, de 2013. évre áthúzódó, a Központi Sport- és 
Ifjúsági Sportegyesület elszámolásból beérkezett átvett pénzeszköz (1,6 millió forint) 
előirányzatosításához kapcsolódik.  

 

Személyi juttatások előirányzatának alakulása  

 
A személyi jellegű kiadások 2013. évi 108,0 millió forintos eredeti előirányzata az év 
végére 232,4 millió forintra nőtt, amelyből 59,8 millió forint a 2013. év folyamán 
befolyt közhatalmi többletbevételek miatt irányítószervi hatáskörben, 64,6 millió forint 
pedig intézményi hatáskörben végrehajtott növekedés. A módosított előirányzat 
terhére 140,2 millió forint személyi kiadás teljesült, amely 60,3%-os teljesítési 
aránynak felel meg, és mely a 2012. évi kifizetéshez képest jelentős, 44,2%-os 
csökkenést mutat.  

Az előző évi személyi kifizetéshez viszonyított 111,1 millió forinttal alacsonyabb 
összegű 2013. évi teljesítés az NSI feladatainak átszervezésével magyarázható.  

A rendszeres személyi juttatások teljesítése elmarad az eredeti előirányzattól, ezen 
belül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásának teljesülése marad 
el (5,0%) a tervezettől. A részmunkaidőben foglalkoztatottak részére kifizetésre került 
rendszeres juttatások azonban 53,7%-kal haladták meg a tervezett kiadást, mely eltérés 
abból adódik, hogy az eredeti intézményi költségvetés tervezésénél 1 fő 
részmunkaidős foglalkoztatott került tervbe, de 2013. évben felvételre került további 1 
fő. 

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások a vizsgált időszakban 12,1 millió forinttal 
haladták meg az év elején tervezett kiadást, amit az egyéb munkavégzéshez 
kapcsolódó juttatások (például a többletfeladatok ellátásának díjazása, az intézményi 
megszüntetés miatt kifizetett szabadidő megváltások) magasabb kifizetései 
indokolnak. 2013. évben 12,8 millió forintot fizetett ki az NSI ezen a jogcímen, amely 
7,2 millió forinttal haladja meg a 2012. évi kifizetést. 

A foglalkoztatottak sajátos juttatásainak kiadása 69,3%-kal maradt el az egy évvel 
korábban teljesített juttatásoktól, amely a 2012. évben kifizetett végkielégítés és 
jubileumi jutalom magasabb összegével magyarázható.  

Az NSI 2013. évre engedélyezett létszáma 20 főben került meghatározásra. Az éves 
átlagos statisztikai létszám 2012. évben 61 fő, 2013. évben pedig 18 fő volt.  

A2013. december 31-ével megszüntetett NSI 20 fős személyi állományából 12 fő az 
EMMI Igazgatásánál, 2 fő pedig a Nemzeti Sportközpontoknál került 
továbbfoglalkoztatásra. 
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A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 

 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 32,0 millió forint összegben került 
meghatározásra, amely az évközi módosítások eredményeként 184,8 millió forintra 
emelkedett. A tényleges felhasználás 142,0 millió forintot tett ki.  

Az NSI dologi kiadásainak döntő többségét, 36,5%-át (51,8 millió forint) a 
szolgáltatási kiadásokra fordított összeg adta, amelyből bérleti és lízing díjakra 23,1 
millió forintot, szakmai szolgáltatásokra 13,1 millió forintot költött. A bérleti díjak 
között az NSI elhelyezését szolgáló irodabérleti díj, valamint a személygépkocsik 
bérleti díja, a szakmai szolgáltatásoknál pedig a külső vállalkozó által végzett műszaki 
ellenőrzések, és a számviteli szolgáltatások kiadásai kerültek elszámolásra. 

A kommunikációs szolgáltatások a dologi kiadások 34,4%-át (48,9 millió forint) tették 
ki, amelyből egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 47,7 millió forintot költött az 
NSI. Egyéb kommunikációs kiadások között került elszámolásra az intézmény által 
használt informatikai rendszerek (szakmai és gazdálkodási rendszerek) 
üzemeltetésével, alkalmazás támogatásával és rendszerkövetési díjával kapcsolatos 
kiadások.  

Készletbeszerzésre 3,5 millió forintot fordított az NSI, amely a napi működéshez 
szükséges irodaszer, nyomtatvány, szakmai kiadvány, kis értékű tárgyi eszköz és 
üzemanyag beszerzését tartalmazta. 

A vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adójára a kiadások 19%-át 
(27,0 millió forint), adókra, díjakra és egyéb befizetésekre pedig 4,3 millió forintot 
költött az NSI. Ebből kerültek kifizetésre a helyi adók, egyéb vám, illeték és 
adójellegű befizetések. 
 

Működési célú támogatásértékű kiadások sorról összesen 1.005,4 millió forintot 
fizetett ki az NSI az alábbiak szerint: 

- Az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján az NSI 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa (22,6 millió forint), az 
1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján pedig a meghiúsult 
kötelezettségvállalások maradványa (142,5 millió forint) elvonásra került, mely 
összegeket az NSI 2013. év végén átutalta az EMMI maradvány-számlájára.  

- A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése értelmében a 
támogatottak által fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára kell befizetni, és azt az 
utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell fordítani. E 
rendelkezésnek megfelelően a Magyar Labdarúgó Szövetség sportlétesítmény 
beruházására kapott TAO támogatás maradványát, 136,4 millió forintot az NSI 
a tárca részére átutalta. 

- A fennmaradó 703,9 millió forint az NSI megszüntetése miatt a bankszámlái 
egyenlegeinek EMMI Igazgatása részére történő átvezetését tartalmazza. 
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A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 

 

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 35,0 millió forintban került 
meghatározásra, amely az évközi módosítások eredményeként 30,5 millió forintra 
változott. A ténylegesen felhasználás 30,3 millió forintot tett ki, amelyből az NSI 
immateriális javak vásárlására 23,9 millió forintot, a vásárlás általános forgalmi 
adójának adóhatóság részére történő megfizetésére 6,4 millió forintot költött.  

Az immateriális javakra fordított keretből került kialakításra az NSI látvány-
csapatsportok támogatásához kapcsolódó, új elektronikus kérelmi rendszere, a „Tao 
modul”, amely által a 2013/2014-es támogatási időszaktól kezdődően a támogatás 
igénybevételére jogosult szervezetek már elektronikus úton nyújthatták be kérelmüket, 
és tarthatták a kapcsolatot a jóváhagyó szervezetekkel. 

Felújítási munkák nem történtek az NSI-nél a 2013. évben. 

 

Bevételek alakulása 

 

2013. évben az NSI intézményi költségvetésének eredeti bevételi főösszege 6,0 millió 
forintban került meghatározásra. Ténylegesen 661,1 millió forint bevétel realizálódott, 
amely 735,0 millió forinttal kevesebb, mint a 2012. évben befolyt bevétel. Ebből 
közhatalmi bevétel 652,5 millió forint, intézményi működési bevétel 1,6 millió forint, 
működési célú átvett pénzeszköz 7,0 millió forint. 

Az NSI fő bevétele a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (6a) bekezdésében 
foglaltak alapján nyújtott támogatások 1%-a, amelyet a jogszabály értelmében a 
látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben ellátott közigazgatási hatósági és 
szolgáltatási feladatok központi költségvetési támogatására kell fordítani. 2013. évben 
a bevételek 98,7%-a a befolyt közhatalmi bevételekből adódott, melyből 139,4 millió 
forint felhasználását az irányító szerv, illetve az államháztartásért felelős miniszter 
engedélyezett. A keletkezett többletbevételt a megszűnéssel kapcsolatos kiadások 
(például: felmentési időre járó illetmény, végkielégítés, szabadság megváltása, zárlati 
munkálatok) fedezetére használhatta fel az NSI. 

A gazdálkodó szervezeteknek a társasági adó törvényben rögzítetteknek megfelelően 
minden év december 20-ig 90%-os adófeltöltési kötelezettségük van. Tekintettel arra, 
hogy a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos bevételek jelentős része 
december végén folyt be az NSI-hez, ezért a többletbevételek felhasználásához 
szükséges engedélyek megkérésére, illetve a bevételek felügyeleti hatáskörben való 
módosítására 2013. évben már nem volt mód. A bevételek fel nem használt része a 
jogutód számlájára átvezetésre került. 

A működési célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök soron 7,0 millió 
forint érkezett az NSI-hez, amelyből 1,6 millió forint az NSI 2012. évi átalakulásával 
összefüggő, de 2013. évre áthúzódó, a Központi Sport- és Ifjúsági Sportegyesület 
elszámolásából, valamint 5,4 millió forint az intézmény korábbi követelésének 
rendezéséből adódott. 
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Előirányzat-maradvány 

 

Az NSI 2012. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 1.132,0 millió forint volt, 
amely teljes egészében felhasználásra került 2013. évben. Az 1862/2013. (XI. 19.) 
Korm. határozat értelmében az NSI kötelezettség-vállalással nem terhelt maradványa 
(22,6 millió forint), az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján pedig a 
meghiúsult kötelezettségvállalások maradványa (142,5 millió forint) elvonásra került 
az NSI-től. Az 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozat alapján a létszámleépítés fedezetére 
biztosított többletforrás elszámolása miatt befizetési kötelezettségként jelentkező 0,2 
millió forintot az NSI visszafizette. 

Az NSI 2013. évi maradványa 4,5 millió forint lett. Mivel az NSI 2013. december 31-
ével megszüntetésre került, ezért az előirányzat-felhasználási keretszámlájának 
egyenlege december 30-án átvezetésre került a jogutód EMMI Igazgatása részére. 
Azonban 2013. december 31-én 4,5 millió forint látvány-csapatsport támogatásával 
kapcsolatos bevétel még befolyt a NSI számlájára, így a Magyar Államkincstár 
december 31-ével az NSI számláját nem szüntette meg, az egyenleg a jogutód részére 
2014. január 6-án került átvezetésre. 

 

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 

 

Az NSI eszközállománya döntően a jogelőd intézményeiben történt 
eszközgyarapításból, valamint a 2012. évben beszerzett irodabútorokból, 
számítástechnikai eszközökből és szoftverekből tevődik össze.  

Az NSI eszközeinek és forrásainak főösszege 91,9%-kal csökkent a 2012. évhez 
képest, mely az NSI megszüntetésével magyarázható. A záró állomány értéke 2013. 
évben 111,5 millió forint volt.  

Az eszközállomány összetételét és nettó érték arányát összehasonlítva a bruttó értékkel 
azt láthatjuk, hogy az arány – az ingatlanok (96,1%) kivételével – a gépeknél (10,7%), 
járműveknél (6,9%) és immateriális javaknál (45,6%) viszonylag alacsony értéket 
mutat, ami a régi beszerzésű eszközöket tekintve törvényszerű. Az év során a 
korszerűtlen, rendeltetésszerűen már nem használható, nem javítható eszközök 73,4 
millió forint értékben selejtezésre kerültek.  

Az NSI-nél a követelések állománya 2013. december 31-én 0,8 millió forint volt, 
amelynek döntő többsége az előző évek elszámolásaiból keletkezett.  
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13. cím 2. alcím: Nemzeti Sportközpontok 
 
Az intézmény neve: Nemzeti Sportközpontok (NSK) 
Törzskönyvi azonosítója: 598152 
Az intézmény honlapjának címe: www.mnsk.hu 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 
A Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) alapító okirata szerint 
alapfeladatként az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendeletben 
meghatározott magyarországi olimpiai központok és az NSK vagyonkezelésében lévő 
egyéb, sportot kiszolgáló stratégiai létesítmények működtetését, fejlesztését, 
üzemeltetését látja el, biztosítja a verseny- és élsportolók számára a folyamatos edzés 
feltételeit, a hazai, nemzetközi és világversenyek lebonyolításának lehetőségét, 
valamint a sportolók részére edzőtábori szálláshely-szolgáltatást is nyújt. Az NSK 
jelenleg hat Olimpiai Központot kezel: Budapesti Olimpiai Központot (Budapest, 
Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei), Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai 
Központot (Budapest, Nemzeti Sportuszodák és Létesítményei), Közép-magyarországi 
Általános Olimpiai Központot (Dunavarsányi Edzőtábor), Északnyugat-magyarországi 
Általános Olimpiai Központot (Tatai Edzőtábor), Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős 
Olimpiai Központot (Szeged, Maty-ér), valamint a Balatoni Általános Olimpiai 
Központot (Balatonfűzfői Uszoda), mely létesítmények sportrendezvényeken kívül 
kulturális és egyéb rendezvények helyszínéül is szolgálhatnak.  

Mindezeken felül az intézmény alaptevékenységei közé tartozik a Magyar 
Sportmúzeum működtetése, valamint a sporttal kapcsolatos diagnosztikai és 
sportkutatási feladatok ellátása is. A diagnosztikai egység feladatainak keretében 
működteti a Sporttudományi és Diagnosztikai Igazgatóságot, amely elsősorban az 
utánpótláskorú és ifjúsági versenyzők diagnosztikai vizsgálatát látja el. A 
diagnosztikai központ lehetővé teszi, hogy jobb körülmények között és magasabb 
színvonalon vizsgálják meg sportolóinkat. Múzeumi tevékenységével kapcsolatban a 
sport és testnevelés területén ellátja a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi 
és dokumentációs anyagok felkutatását, gyűjtését, őrzését, védelmét, rendszerezését, 
azok tudományos feldolgozását, közlését, tudományos eredmények, kiállítások, 
tudományos és ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján való 
hasznosítását. 

2013 júliusában a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) 22 tagú végrehajtó testülete 
úgy döntött, hogy Magyarország rendezheti meg a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, 
Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságot, melynek helyszínei Budapest és 
Balatonfüred lesznek. A Világbajnokság 2021. július 23. és augusztus 8. között kerül 
megrendezésre. A Világbajnokságra a Dagály-fürdő közelében kerül felépítésre egy 
17–19 ezer néző befogadására alkalmas uszoda, melynek építési terveit az NSK 
tervezőmérnökei készítik el. A tervezési munkálatok 2013. évben megkezdődtek. Az 
ütemezés szerint a tervezési szakasz 2014 őszén zárul le. Ezt követi a kivitelezők 
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kiválasztása közbeszerzési pályázattal. Az építési munkák 2015. év elején kezdődnek, 
az alapkő letételére várhatóan 2015 februárjában kerül sor. 
 

Az NSK 2013. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott és gazdasági 
társaságban nem vett részt.  

Az NSK rendelkezik Munkáltatói Lakásépítési Alap számlával, amelyet az OTP Bank 
Zrt.-nél vezet. E számla 2013. december 31-i záró egyenlege 6,2 millió forint volt. 
2013. év során lakásépítési és vásárlási kölcsönben egy dolgozó sem részesült, 
folyósítás nem történt. Az NSK letéti számlával nem rendelkezett 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 6 143,6 9 680,6 9 680,6  19 903,0 8 971,6 146,0% 45,1% 

     ebből:  személyi juttatás 1 257,4 1 175,9 1 175,9 1 611,4 1 452,0 115,5% 90,1% 

Bevétel 2 602,3 2 300,0 2 300,0 5 167,1 5 167,0 198,6% 100,0% 

Támogatás 4 203,6 7 380,6 7 380,6 12 221,7 12 221,7 290,7% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 545,8 0,0 0,0 2 514,2 968,8 177,5% 38,5% 

Létszám (fő)  597 614   774 598 100,2% 77,3% 
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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  9 680,6 2 300,0 7 380,6 1 175,9 614 

Módosítások jogcímenként           

Kormány hatáskörben 4 835,4 0,0 4 835,4 252,2 0 
1159/2013. (III. 28.) Korm. határozat - 
bérkompenzáció 68,2   68,2 53,7   
1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat - 
bérkompenzáció elszámolása -5,0   -5,0 -4,0   
1208/2013 (IV. 15.) Korm. határozat – Nemzeti 
Olimpiai Központ (NOK) program 212,0   212,0 36,0   
1435/2013 (VII. 11.) Korm. határozat - NOK 
program 586,5   586,5 34,5   

1526/2013 (VIII. 12.) Korm. határozat - MOB által 
kiemelt sportágak fejlesztése 2 793,7   2 793,7 132,0   

1782/2013 (X. 31.) Korm. határozat - FINA 2021. 
évi VB rendezési díj 1 100,0   1 100,0 0,0   
1196/2013. (IV.11.) Korm. határozat - FINA 2021. 
évi VB rendezési jog, Magyar Úszó Szövetség új 
székházának kialakítása 80,0   80,0 0,0   

Irányítószervi hatáskörben 695,7 690,0 5,7 99,8 160 

Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítás 695,7 690,0 5,7 99,8 160 

     - intézmények közötti átcsoportosítás 5,7   5,7 -2,2   

     - többletbevétel engedélyezése 690,0 690,0   102,0   

     - miniszteri döntéssel 0,0       160 

Intézményi hatáskörben 4 691,3 4 691,3 0,0 83,5 0 

   2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2 514,2 2 514,2   79,0   

   Többletbevétel 2 177,1 2 177,1   4,5   

Előirányzat-módosítás összesen: 10 222,4 5 381,3 4 841,1 435,5 160 

2013. évi módosított előirányzat 19 903,0 7 681,3 12 221,7 1 611,4 774 

 
Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az NSK 2013. évi költségvetésének kiadási összege 9.680,6 millió forintban lett 
meghatározva, ami az évközi módosítások következtében 19.903,0 millió forintra 
változott. A kiadások teljesítése 8.971,6 millió forint volt 2013. évben, amely 46,0%-
kal haladta meg az előző évi teljesítést (6.143,6 millió forint), és amely a módosított 
előirányzat százalékában 54,9%-os elmaradást mutat. Az előirányzat módosítás 
összegéből 4.835,4 millió forint kormányzati hatáskörben, 695,7 millió forint 
irányítószervi hatáskörben, 4.691,3 millió forint pedig intézményi hatáskörben történt 
előirányzat növelésből adódott. 
 

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 798,5 millió 
forintot az 1208/2013. (IV. 15.) Korm. határozat és az 1435/2013. (VII. 11.) Korm. 
határozat alapján a Nemzeti Olimpiai Központ beruházással kapcsolatos további 
feladatok ellátására, 2.793,7 millió forintot az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 
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alapján a MOB által kiemelt 16 sportág sportlétesítményeinek fejlesztésére biztosított 
a kormányzat.  

A Kormány a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megrendezésével kapcsolatban a regisztrációs díj megfizetéséhez, 
valamint a Magyar Úszó Szövetség új székházának kialakítására 80,0 millió forint, a 
2013. évi rendezési jogdíj Nemzetközi Úszó Szövetség részére történő megfizetéséhez 
pedig 1.100,0 millió forint előirányzat átcsoportosításáról is gondoskodott. 

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának 
finanszírozására 68,2 millió forint többlettámogatásban részesült az NSK, amelyből a 
kompenzáció elszámolását követően 5,0 millió forintot fizetett vissza a költségvetésbe. 

Irányítószervi hatáskörben 695,7 millió forint összegű kiadási előirányzat-módosítás 
történt 2013. évben. Az irányítószervi hatáskörű előirányzat-módosítás elsősorban a 
tavalyi évben befolyt többletbevételek előirányzatosításához, valamint az 
intézménynél futó két kiemelt állami sportingatlan-fejlesztési program 
megvalósításához kapcsolódik.  

Az NSK részére 5,7 millió forint támogatás került átcsoportosításra, amely többek 
között a Nemzeti Olimpiai Központ, a Tüskecsarnok beruházásokkal, valamint az 
egyéb Olimpiai Központok fejlesztésével kapcsolatosan a felmerült kiadásokra 
biztosított forrást. 

Az irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítással kapcsolatban 690,0 millió forint 
a 2013. év során befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításából adódott, 
mely bevételek az intézmény által kezelt Olimpiai Központok és sportlétesítmények 
mindennapi működéséhez szükséges dologi kiadásait finanszírozta.  

Az intézményi hatáskörben történt 4.691,3 millió forint összegű előirányzat-
módosítás az előző évi maradvány (2.514,2 millió forint) felhasználásához és 
többletbevételek (2.177,1 millió forint) előirányzatosításához kapcsolódik.  
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadások (1.452,0 millió forint) összességében 
15,5%-kal magasabb értéket mutatnak a tavalyi időszakhoz viszonyítva (1.257,4 millió 
forint), míg a módosított előirányzattól (1.611,4 millió forint) 9,9%-kal maradtak el. 
Az NSK személyi juttatások sorára tervezett eredeti előirányzata (1.175,9 millió forint) 
az év közben összesen 435,5 millió forinttal megemelésre került, melynek okai: 

- az 1208/2013. (IV. 15.) Korm. határozattal és az 1435/2013. (VII. 11.) Korm. 
határozattal a Nemzeti Olimpiai Központ beruházáshoz kapcsolódó előkészítő, 
valamint a Novák Piac parkolóház területének rekonstrukciójához biztosított 
többlettámogatás (70,5 millió forint), 

- az 1526/2013. (VIII. 12. ) Korm. határozattal a MOB által kiemelt sportágak 
2013. évi sportágfejlesztési koncepciójának megvalósításához biztosított 
támogatás (132,0 millió forint), 
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- az 1159/2013. (III. 28.) Korm. határozattal a bérkompenzáció fedezetére 
biztosított 53,7 millió forint összegű támogatás, amelyből 4,0 millió forint 
visszafizetésre került, 

- a 2013. év folyamán befolyt többletbevételek felügyeleti hatáskörű 
előirányzatosítása (102,0 millió forint),  

- az intézményi hatáskörben előirányzatosított 2012. évi maradvány (79,0 millió 
forint), valamint többletbevétel (4,5 millió forint), 

- irányítószervi hatáskörben egyéb fejezeten belüli intézmények közötti 
előirányzat- átcsoportosítás egyenlegeként 2,2 millió forinttal módosult az NSK 
személyi juttatások előirányzata. 

 

Az NSK engedélyezett létszáma 2012. évben 598 fő, 2013. évben 614 fő volt, mely 
irányítószervi engedély alapján – határozott időre engedélyezett 160 álláshellyel – 774 
főre módosult. Az éves átlagos statisztikai létszám 2012. évben 597, 2013. évben 598 
főben realizálódott. 
 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 3.351,4 millió forint összegben került 
meghatározásra, ami az évközi módosításoknak köszönhetően 5.131,0 millió forintra 
változott. A dologi kiadásokon belül jelentős tételt képvisel a szolgáltatási kiadásokra 
fordított összeg, amely az összes dologi kiadás 64,6%-a. E tételen belül elsősorban 
közüzemi szolgáltatásokra és egyéb üzemeltetési kiadásokra költött az NSK 2013. 
évben: gázenergiára nettó 737,4 millió forintot, villamos energiára 542,8 millió 
forintot, távhő-, és melegvíz kiadásra 262,2 millió forintot, víz- és csatornadíjakra 
295,4 millió forintot. Az Olimpiai Központok működésének folyamatos és zavartalan 
biztosításához szükséges energia kiadások a dologi kiadásokon belül nagy arányt 
képviselnek, annak ellenére, hogy az NSK a közbeszerzési eljárás eredményeként 
jelentősen kedvezőbb áron vásárolja a szükséges energiát. 

A készletbeszerzésen (összes dologi kiadás 10,1%-a) belül jelentős összegeket 
fordított az NSK többek között az Olimpiai Központok működéshez szükséges 
anyagbeszerzésekre, sportruházat, sportszer, táplálék-kiegészítők beszerzésére.  
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az NSK felújítás soron eredeti előirányzattal nem rendelkezett 2013. évben, a 
módosított előirányzat 1.496,2 millió forint volt. Felújításra összesen 623,4 millió 
forintot költött az intézet, amelyből 424,3 millió forintot ingatlanok felújítására 
fordított. Ennek keretében került korszerűsítésre a Budapesti Olimpiai Központ 
Nemzeti Sportcsarnokban lévő evezős tanmedence 6,4 millió forintért, valamint a 
Révfülöpi Vitorláskikötő kiszolgáló vizesblokkja 11,0 millió forint értékben. 2013. 
évben felújításra kerültek a Hajós Alfréd uszoda „A” és „B’ toronyépületei, az uszoda 
női és férfi zuhanyzói, melyekre összesen 26,2 millió forintot költött az NSK. 
Felújításra került a Kőér utcai sportuszoda homlokzata, tetőszerkezete, valamint az 
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épület világításának korszerűsítésére is sor került a tavalyi évben összesen 100,0 millió 
forint értékben.  

Az NSK megnövekedett többletfeladatai miatt 2013 őszén új irodaházba, a 2012. 
évben az NSK vagyonkezelésébe került XIV. kerület, Hermina út 49. sz. alatti 
ingatlanba költözött, melyen azonban jelentős felújítási munkákat kellett elvégezni 
összesen 208,1 millió forint értékben. 

2013. évben felújításra került a Tatai Edzőtábor atlétika pályája (27,0 millió forint), 
valamint a Szegedi Maty-éri evezős pálya meder- és partrendezése (27,5 millió) is 
megvalósításra került. 18,1 millió forintot az Ormai Asztalitenisz Csarnok, a Gerevich 
Aladár Sportcsarnok szivacsgödrének felújítására, valamint a Puskás Ferenc Stadion 
lelátójának megerősítésére fordította az NSK. 

A gépek, berendezések, felszerelések felújítására 66,7 millió forintot költött az NSK, 
amelyből többek között a Császár-Komjádi Sportuszoda gépészeti berendezéseinek 
korszerűsítése (21,5 millió forint), valamint a Budapesti Olimpiai Központban az 
épületfelügyeleti rendszer és a villamos vezérlés átalakítási munkái (9,8 millió forint) 
valósultak meg. 

A megvalósult felújítások általános forgalmi adójának megfizetésére 132,4 millió 
forintot költött az NSK. 

 

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 4.819,0 millió forintban lett 
meghatározva, amely az előirányzat módosítások következtében 11.043,8 millió 
forintra emelkedett. A tényleges teljesítés 2.493,7 millió forint volt, amelyből az NSK 
immateriális javak vásárlására 1.448,6 millió forintot, ingatlanok vásárlására 488,0 
millió forintot, gépek, berendezések és felszerelések vásárlására 310,9 millió forintot, 
járművek vásárlására 13,2 millió forintot, mindezek általános forgalmi adójának 
megfizetésére 233,0 millió forintot költött.  

Az immateriális javak magas kifizetései a FINA 2021. évi Úszó Világbajnokságához 
kapcsolódó szponzori szerződés díjának (298,7 millió forint), valamint a 2013. évben 
esedékes rendezési jogdíjnak (1.096,8 millió forint) a megfizetésével magyarázható. 
Mindezen felül beszerzésre kerültek speciális tervezői szoftverek, egyéb alkalmazások 
is 53,1 millió forint értékben.  

Kiemelt beruházásként jelentkezett 2013. évben többek között a Dunavarsányi 
Edzőtábor szennyvíz-elvezető rendszerének kialakítása, melyre az NSK 5,4 millió 
forintot költött. A Szegedi Maty-éri Evezős Pályán 14,8 millió forint értékben 
karbantartó műhely került kialakításra. A Császár-Komjádi Sportuszodában a 
működéshez alapvetően szükséges kazán hibásodott meg, melynek pótlása 
elengedhetetlen volt a biztonságos, folyamatos üzemmenethez. E beruházásra 40,4 
millió forintot fordított az NSK. 

Gépek, berendezések és felszerelések vásárlására 310,9 millió forintot költött az NSK, 
amelyből olyan eszközök beszerzésére került sor, melyek jelentősen növelték a 
nyújtott szolgáltatások színvonalát. 15,9 millió forintból megújult a kertészeti géppark, 
mely eszközökkel a sportlétesítmények zöld felületeinek karbantartása hatékonyabban 
történhet. A Budapesti Olimpiai Központ Nemzeti Sportcsarnokban a torna sporthoz 
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szükséges eszközállomány 23,6 millió forintból modernizálódott. A birkózó sport 
részére 4 db birkózó szőnyeg beszerzése valósult meg, a Tatai Edzőtábor 
edzőtermében lévő géppark szintén korszerűsítésre került, mellyel az edzőtábort 
látogató valamennyi sportág színvonalasabb kiszolgálása vált lehetővé. Ezen 
beszerzésekre 11,9 millió forintot költött az NSK. A Tatai Edzőtáborban a konferencia 
terem klimatizálása is megvalósult 4,9 millió forint értékben, valamint kiépítésre került 
egy VRV típusú klímarendszer is 37,5 millió forint értékben. A Marczibányi téri 
Ormai Asztalitenisz Csarnok légkezelő berendezés telepítésére 21,6 millió forintot 
költött az NSK, így a csarnok használata az asztaliteniszezők számára még 
komfortosabb lett. 

Az NSK által működtetett diagnosztikai labor részére 32,4 millió forint értékben 
beszerzésre került egy „humán test-szkenner” is, melynek segítségével az 
utánpótláskorú és ifjúsági versenyzők diagnosztikai vizsgálatát még magasabb 
színvonalon tudja biztosítani a diagnosztikai egység. 

Mindezen felül a Császár-Komjádi Sportuszoda, és a Hajós Alfréd Uszoda 
kazáncseréje, valamint egyéb gépek (automata vegyszeradagoló, vérnyomásmérő 
készülékek, cső-búvárszivattyúk, defibrillátorok) beszerzése valósult meg a 2013. 
évben összesen 163,1 millió forint értékben. 
 

2011. évben kiemelt feladatként jelent meg, és 2013. évben is folytatódott két kiemelt 
állami sportingatlan fejlesztési program megvalósítása. A két kiemelt program a 
budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciója, valamint a Tüskecsarnok projekt befejezése. 
 

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai 
Központ integrált rekonstrukciója program: 

A Kormány az 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozatban, illetve az 1208/2013. (IV. 
15.) Korm. határozatban elfogadta „A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése” című 
program megvalósítására kidolgozott koncepciót, a 364/2011. (XII. 30.) Korm. 
rendelettel pedig nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította a 
programot. A program megvalósítása érdekében az Országgyűlés elfogadta a 2012. évi 
LXXV. törvényt, amelynek célja a gazdaság és a turizmus élénkítése, az egyes 
építészeti és erkölcsi értékek megóvása, a sport- és kulturális szolgáltatások 
színvonalának emelése, továbbá a budapesti Istvánmező városrész rehabilitációja 
keretében a sport- és a kulturális igényeknek megfelelő, nemzetközi színvonalú, 
összetett szolgáltatásokat biztosítani képes épületegyüttes létrehozásának elősegítése.  

Az NSK 2013. évben is folytatta a program előkészítését, a program megvalósításához 
szükséges feladatok elvégzését, amelynek során a Millenáris Velodrom tervpályázati 
eljárása kiírásra került, valamint folytatódnak a program többi létesítményének 
tervezési feladatai, illetve a terület rendezési tervének részletesebb kidolgozása. 

A Program magában foglalja: a Puskás Ferenc Stadionnak multifunkcionális, egy 
legmagasabb UEFA kategóriájú, legalább 65.000 fő befogadására alkalmas 
sportközponttá történő átépítését, a Körcsarnok, a Millenáris Velodrom felújítását, a 
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok átépítését. Egy nemzetközi úszó- és vízilabda 
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versenyek lebonyolítására alkalmas létesítmény, egy atlétikai verseny megrendezésére 
alkalmas pálya felépítését, valamint egy fedett atlétikai edzőpálya funkció 
elhelyezését. Továbbá sportingatlanokat kiszolgáló létesítmények megvalósítását, 
sport, állami, kulturális és egyéb közösségi rendezvény funkciók elhelyezését, 
valamint megfelelő számú parkoló kialakítását. 

A budapesti Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai 
Központ beruházás megvalósítására 2013. évben összesen 2.744,3 millió forint állt az 
NSK rendelkezésére, amelyből többek között ötletpályázati eljárás lebonyolítási 
díjának megfizetésére, hatósági engedélyek, díjak kiegyenlítésére, építészeti-műszaki 
tervek elkészítésére, tervellenőri szolgáltatások igénybevételére 1.054,7 millió forint 
került felhasználásra. 

Tüskecsarnok projekt befejezése: 

A Kormány döntött a 16 éve szerkezetkész állapotban lévő Tüskecsarnok 
befejezéséről, egyúttal az 1519/2011. (XII. 30.) Korm. határozattal biztosította a 
beruházáshoz szükséges előkészítő, tervezési és építési feladatok fedezetét az NSK 
javára. A Kormány az 1108/2012. (IV. 11.) Korm. határozattal biztosította a program 
befejezéséhez szükséges forrásokat, valamint a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelettel a 
beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította. A 
Kormány az 1668/2013 (IX. 24.) Korm. határozattal biztosította a Tüskecsarnok 
projekt befejezéséhez szükséges feltételeket.  

A Tüskecsarnok projekt befejezésével egy olyan, az egyetemi életet is kiszolgáló 
sportközpont tud létrejönni, amely a XI. kerület és a Főváros számára is eddig nem 
ismert sportolási lehetőségeket biztosít. A program keretében a főcsarnok egy 4.000 
fős multifunkcionális csarnokká alakul, amely alkalmas napközben az egyetemek 
sportéletének kiszolgálására, míg alkalmas konferenciák és nagyobb sportesemények – 
mint kézilabda és kosárlabda vagy futsal mérkőzések megrendezésére. Emellett 
biztosítható a csarnokban akár jégkorong mérkőzések megrendezése is. A 
Tüskecsarnok központi épülete mellett található négy nagyobb és két kisebb méretű 
csarnok is. Ezekben napközben biztosítható a kerület iskoláinak sportcélú kiszolgálása, 
míg délutánonként az NSK alapfeladatához kapcsolódva biztosítják a szakági 
sportszövetségek felkészülési lehetőségeit. Mindezen felül a főcsarnokhoz tartozó 6 
edzőterem is befejezésre kerül, valamint a csarnokhoz kiszolgáló helyiségek és 
diagnosztikai labor is kialakításra kerül. A Tüskecsarnok befejezésével párhuzamosan 
döntés született arról is, hogy a területen szintén megkezdett beruházásként 
nyilvántartott „Kis Tüske” projektet is be kell fejezni, ahol az eredeti terveknek 
megfelelően egy 50 m-es versenymedencét, bemelegítő- és tanmedence funkciót is 
kielégítő 25 m-es segédmedencét is magába foglaló, 1.000 fős lelátóval rendelkező 
uszodakomplexum kerül felépítésre. Ezzel az utánpótlás nevelés és úszásoktatás 
minden korosztálya számára tökéletes körülményeket teremtő létesítmény jön létre. 

A Tüskecsarnok projekt megvalósítására 2013. évben összesen 4.364,4 millió forint 
állt az NSK rendelkezésére, amelyből többek között hatósági engedélyek, díjak 
kiegyenlítésére, látványtervek elkészítésére, tervellenőri, illetve jogi tanácsadói 
szolgáltatások igénybevételére, valamint őrző-védő szolgáltatásra 154,8 millió forint 
került felhasználásra. 
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A bevételek alakulása 
 
2013. évben az NSK költségvetésének saját bevételi összege 2.300,0 millió forintban 
lett meghatározva, ténylegesen 5.167,0 millió forint bevétel realizálódott, amely 98,6 
%-kal haladta meg az előző évi teljesítést, és amely a módosított előirányzatnak 
(5.167,1 millió forint) megfelelően alakult.  

A befolyt bevételekből 2.913,8 millió forint intézményi működési bevétel, 64,6 millió 
forint felhalmozási bevétel, 2.187,6 millió forint támogatásértékű bevétel, 1,0 millió 
forint működési célú átvett pénzeszköz. Az NSK intézményi működési bevételeit az 
alábbi fő tevékenységekből realizálta: 

- sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás, 
- sportolók edzőtábori étkeztetése, 
- edzőtáborok működtetése és fejlesztése, 
- sportlétesítmények működtetése és fejlesztése, 
- bérleti- és lízingdíjak. 

Ezen tevékenységekből 2013. évben összesen 625,3 millió forint irányító szerv által 
engedélyezett működési, az intézmény számára feleslegessé vált eszközeinek, 
gépeinek értékesítéséből pedig 64,6 millió forint összegű felhalmozási többletbevétele 
keletkezett, amelyek irányítószervi hatáskörben előirányzatosításra kerültek.  

Működési célú támogatásértékű bevételként 1.829,6 millió forint érkezett az NSK-
hoz. Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a Tüskecsarnok projekt 
megvalósítására 870,2 millió forint, az 1765/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján az 
NSK vagyonkezelésében lévő létesítmények fejlesztésére 764,0 millió forint, a 
Belügyminisztérium által az árvízkárok helyreállítására biztosított 194,4 millió forint, 
valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól a digitális átállás kiadásainak 
fedezetére biztosított 1,0 millió forint került előirányzatosításra.  

Az NSK felhalmozási célú támogatásértékű bevételként összesen 358,0 millió 
forintban részesült, amelyből 300,0 millió forintot az 1499/2013. (VII. 31.) Korm. 
határozat a 2021. évi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó szponzori jog 
beszerzésének támogatására, 58,0 millió forintot pedig az 1700/2013. (X. 4.) Korm. 
határozat a Nemzeti Kézilabda Akadémia létrehozására biztosított. 
A Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházás program keretében Balatonbogláron a 
meglévő uszoda-sportcsarnok mellé megépül egy osztható, hárompályás, nemzetközi 
mérkőzések lebonyolítására alkalmas kézilabdacsarnok, a balatonboglári volt MÁV 
Üdülő területén pedig egy modernizált, a XXI. századi feltételrendszerrel 
megtervezett, magas komfort-fokozatú 150 szobás hotel–kollégium. A fejlesztés részét 
képezi még wellness és rehabilitációs központ, oktatóépületek, öltözők, kiszolgáló 
helyiségek, valamint konferenciatermek építése is. 

A Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházásra biztosított 58,0 millió forintból 2013. év 
végén 0,3 millió forint került felhasználásra többek között hiteles tulajdonosi lap 
kikérésére, földhivatali díjak, hatósági engedélyeztetési díjak kiegyenlítésére, valamint 
ingatlan használati vázrajz készítésére. 
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Működési célú pénzeszközátvételként a Jégkorong Szövetségtől árvízkárok 
helyreállítására 1,0 millió forint érkezett.  

A bevételek alakulását döntően a követelésállomány nagysága határozta meg. Az 
NSK évek óta jelentős követelésállománnyal rendelkezik, amelyből jelentős mértékű 
tartozást halmoztak fel a különböző sportági szövetségek és egyesületek. Mivel több 
intézkedés ellenére az intézmény kintlévősége nem csökkent, a vevők fizetési morálja 
nem javult, további szigorításokat vezetett be az NSK. Kialakította a követeléskezelés 
rendjét, megszigorította a vevői kintlévőségek behajtását, nagyobb hangsúlyt fektetett 
a jogi lépések megtételére. Mindezek eredményeként több, évek óta nem fizető vevő 
kiegyenlítette tartozását. További intézkedés történt a szövetségi és egyesületi 
tartozások behajtása érdekében is, az intézmény folyamatos kapcsolatban áll a 
szövetségeket támogató MOB-bal, valamint az egyesületeket tömörítő 
Sportegyesületek Országos Szövetségével is. 
 
Előirányzat-maradvány 
 

Az NSK 2012. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 2.514,2 millió forint volt, 
amelyből 968,8 millió forint került felhasználásra 2013. évben. A 2012. évi 
előirányzat-maradvány 44,6 %-át a Tüskecsarnok projekt, 32,1 %-át a budapesti 
Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Nemzeti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciója program fel nem használt támogatási maradványa adta. A befizetési 
kötelezettség 6,7 millió forint volt, amely a 2012 decemberében befolyt működési és 
felhalmozási többletbevétel összegéből adódott, amelyet már nem volt lehetősége 
előirányzatosítani az intézménynek. A befizetési kötelezettségének az NSK eleget tett 
2013. évben. 

Az NSK 2013. évi maradványa 10.931,3 millió forint, amelyből 8.977,4 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. Az 1.816,9 millió forint összegű szabad maradvány 
döntően az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a MOB által kiemelt 16 
sportág fejlesztésének támogatásra biztosított keretből, valamint az 1700/2013. (X. 4.) 
Korm. határozat alapján a Nemzeti Kézilabda Akadémia létrehozására biztosított 
keretből adódott, mivel a beruházásokkal kapcsolatos műszaki és egyéb engedélyek 
bekérése nagyban lelassította a kötelezettségek vállalását. 
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az NSK eszközeinek és forrásainak főösszege 55,4%-kal haladta meg a 2012. évit, így 
a 2013. évi záró állomány értéke 30.267,8 millió forint lett. 

Az eszközállományon belül a befektetett eszközök értéke 2.244,1 millió forinttal nőtt 
az előző évhez képest. Ez leginkább a vagyoni értékű jogok növekedésének az 
eredménye, amely 1.411,0 millió forinttal haladta meg a 2012. évi értéket.  

Az immateriális javak állományában bekövetkezett jelentős összegű változást az 
indokolja, hogy Magyarország elnyerte a 2017. évi ifjúsági-, valamint a 2021. évi 
Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság rendezési jogát. A 
FINA kizárólagos joga a 2021. évi Világbajnokság kiírása és lebonyolítása, valamint 
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minden az eseményhez kapcsolódó jog, a televíziós közvetítési és egyéb média jog is a 
FINA-t illeti meg. A Kormány 1782/2013. (X. 31.) Korm. határozatban rendelkezett a 
FINA 2021. évi Úszó- Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
megrendezéséhez kapcsolódó 2013. évben esedékes rendezési jogdíj megfizetéséhez 
szükséges 1.100,0 millió forint egyszeri átcsoportosításáról a Nemzeti Sportközpontok 
felhalmozási előirányzatára. A 2013. évben teljesített 5.000.000 USD-nak megfelelő 
forint összeg került aktiválásra (1.096,8 millió forint) az immateriális javak soron. 
Szintén a Világbajnoksághoz kapcsolódóan került kifizetésre és aktiválásra a 
rendezvényre kötött szponzorálási szerződés kapcsán 1.000.000 euro, mely 301,2 
millió forint értéken került nyilvántartásba vételre mint vagyoni értékű jog. 

A gépek, berendezések és felszerelések 165,5 millió forinttal, az ingatlanok és a 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok pedig 170,9 millió forinttal nőttek. A beruházások, 
és felújítások záró értéke 492,5 millió forinttal haladta meg az előző évi értéket, amely 
12,8%-os mértékű növekedést jelentett. 

A forgóeszközök értéke 8.551,4 millió forinttal nőtt a 2012. évi értékhez képest, 
amelyhez a pénzeszközök záró állományának 8.357,9 millió forint összegű 
növekedése jelentős mértékben hozzájárult. 

A forrás oldalon a 2013. december 31-i állapotnak megfelelő szállítók állománya 
105,3 millió forintról 318,3 millió forintra nőtt, a költségvetési tartalékok 334,8%-kal 
haladták meg az előző évit.  

A befektetett eszközök állománya az év eleji bruttó 15.752,4 millió forintról 17.896,8 
millió forintra növekedett az év során. A tárgyévi értékcsökkenés 3.603,4 millió forint 
volt. A befektetett eszközök nettó értéke 1.751,6 millió forinttal nőtt az év eleji nettó 
állományértékhez viszonyítva. Az állományváltozás növekedését a 2013. év során 
megvalósult beruházások és felújítások okozták.  

 
A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

Az NSK-nál 2013. évben három európai uniós forrásból megvalósuló program futott.  

 

1. KMOP-3.3.3-13-2013-0033 - Kőér uszoda 

A pályázat célja a Kőér utcai Spartacus uszoda intézményére napelemes rendszer 
telepítése, energiatakarékos és környezetbarát működés megvalósítása, a káros anyag 
kibocsátás intézményi szintű csökkentése, ezáltal jelentős kiadások megtakarítása, a 
hatékonyság növelése. A pályázat futamideje 2013. december 20. és 2014. augusztus 
29. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 14,6 millió forint, melynek teljes 
keretét az Európai Unió biztosítja. A közbeszerzési eljárások lezárultak, a 
szerződéskötések folyamatban vannak. 2013. évben a támogatásból nem történt 
felhasználás. 
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2. KMOP-3.3.3-13-2013-0037 – Dunavarsányi Edzőtábor 

A pályázat célja a Dunavarsányi Edzőtábor intézményére napelemes rendszer 
telepítése, energiatakarékos és környezetbarát működés megvalósítása, a káros anyag 
kibocsátás intézményi szintű csökkentése, ezáltal jelentős kiadások megtakarítása, a 
hatékonyság növelése. A pályázat futamideje 2013. december 20. és 2014. augusztus 
29. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 27,6 millió forint, melynek teljes 
keretét az Európai Unió biztosítja. A közbeszerzési eljárások lezárultak, a 
szerződéskötések folyamatban vannak. 2013. évben a támogatásból nem történt 
felhasználás. 

3. KMOP-3.3.3-13-2013-0061 – Ormai Asztalitenisz Centrum  

A pályázat célja az Ormai Asztalitenisz Centrum intézményére napelemes rendszer 
telepítése, energiatakarékos és környezetbarát működés megvalósítása, a káros anyag 
kibocsátás intézményi szintű csökkentése, ezáltal jelentős kiadások megtakarítása, a 
hatékonyság növelése. A pályázat futamideje 2013. december 20. és 2014. augusztus 
29. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 33,6 millió forint, melynek teljes 
keretét az Európai Unió biztosítja. A közbeszerzési eljárások lezárultak, a 
szerződéskötések folyamatban vannak. 2013. évben a támogatásból nem történt 
felhasználás. 
 
2013. évben nyert, de csak 2014. évben indul a KEOP 5.6.0/12-2013-0003 számú, 
„Császár-Komjádi Sportuszoda energiahatékonysági beruházása” megevezésű projekt. 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) keretén belül megvalósuló pályázat célja a Császár-
Komjádi Sportuszoda épületének, az energiahatékonyság optimalizálása érdekében a 
kor követelményeinek megfelelő felújítása. A projekt keretében az épület gépészeti 
rendszerei, valamint annak világítása is korszerűsítésre kerül. A pályázat futamideje 
2014. június 1. és 2015. március 30. közötti időszakot érinti. A pályázat teljes összege 
360,0 millió forint, melynek teljes keretét az Európai Unió biztosítja. A közbeszerzési 
dokumentációk összeállítása folyamatban van.  
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Sport és ifjúságért felelős szakmai ágazat  
20/23 alcím Sporttevékenység támogatása  

20/23/4 Versenysport támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 642,4   642,4   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 795,0   795,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -3,5   -3,5   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 347,4 347,4     

- 2013.évi többletbevétel 330,0 330,0     

Módosítások összesen 1 468,9 677,4 791,5 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 111,3 677,4 1 433,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 642,4 0,0 642,4 

Módosítások kedvezményezettenként -3,5 0,0 -3,5 

 - saját intézménynek -3,5 0,0 -3,5 

    = meghatározott feladatra -3,5   -3,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 472,4 677,4 795,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 347,4 347,4   

- 2013.évi többletbevétel 330,0 330,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 795,0   795,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 111,3 677,4 1 433,9 

 
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 1 596,5 642,4 642,4 2 111,3 1 695,5 106% 80% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Bevétel 12,1 0,0 0,0 330,0 330,0 2727% 100% 

Támogatás 1 733,8 642,4 642,4 1 433,9 1 433,9 83% 100% 

Előirányzat-maradvány 187,6 – 0,0 347,4 344,5 184% 99% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 
 

    

− más fejezet intézménye 4,9   4,9 

− alapítvány 0,5   0,5 

− nonprofit társaság 119,5   119,5 

− gazdasági társaság 150,0   150,0 

− egyéb (megjelölve) 1 420,6 0,0 1 420,6 

 társadalmi szervezet 1 363,1   1 363,1 

 köztestület 57,5   57,5 

Összes kifizetés 1 695,5 0,0 1 695,5 

 

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzataként 642,4 millió forint került 
megtervezésre, amelyet megemelt az egyes 2013. évi hazai rendezésű sportesemények, 
valamint kiemelt sportszövetségek szakmai többletfeladatainak a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő támogatásáról szóló 
1134/2013. (III. 14.) Korm. határozat alapján a 2013. évi Felnőtt Kötött-, 
Szabadfogású és Női Birkózó Világbajnokság, a 2013. évi Felnőtt Vívó 
Világbajnokság, a 2013. évi Judo Európa-bajnokság megrendezéséhez biztosított 
összesen 650,0 millió forint, az 1298/2013. (V. 30.) Korm. határozat alapján a 2013. 
évi Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj megrendezéséhez biztosított 
60,0 millió forint, illetve a 2012. évi előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1427/2013. 
(VII. 10.) Korm. határozat alapján a Magyar Testgyakorlók Köre új szakosztályainak 
létrehozásához és meglévő szakosztályok fejlesztéséhez biztosított 85,0 millió forint 
költségvetési támogatás. A 2013. évi rendelkezésre álló támogatási előirányzat 1.433,9 
millió forint volt, amelyet kiegészített 330,0 millió forint bevétel, amely az 
államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti 
kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 
felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24) Korm. határozat alapján a Hivatalos 
Nemzetközi Díjugrató Verseny (CSIO) támogatására biztosított 25,0 millió forint, a 
2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1766/2013. (X. 25.) Korm. határozat alapján a Magyar 
Sakkszövetség szakmai többletfeladatainak támogatására biztosított 300,0 millió 
forint, 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. 
határozat alapján a jogcímcsoporton biztosított 0,4 millió forint bevételből, illetve az 
év folyamán előirányzatosított egyéb bevételből keletkezett. 
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A jogcímcsoporton előirányzatosításra került továbbá 347,4 millió forint 
maradványösszeg, amelyből 342,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradványösszegből 339,6 millió forint pénzügyileg 
teljesült. 

Az előirányzat terhére kerültek támogatásra a Magyarországon megrendezésre kerülő 
kiemelt sportesemények – felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, 
világkupák – rendezésével összefüggő feladatok. Támogatás kérelem alapján adható, 
amelynek előfeltétele, hogy a rendezvény regisztrációja az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárságán megtörténjen. Emellett 
egyedi elbírálás alapján egyes sportszakmai szempontból kiemelt jelentőséggel bíró 
hazai rendezésű sportesemények támogatására is sor került. A 2013. évben támogatott 
legjelentősebb események: Felnőtt Kötött-, Szabadfogású és Női Birkózó 
Világbajnokság (290,0 millió forint), Felnőtt Vívó Világbajnokság (200,0 millió 
forint), FINA Férfi Junior Vízilabda Világbajnokság (20,0 millió forint), Férfi U19 
Kézilabda Világbajnokság (50,0 millió forint), Junior Öttusa Világbajnokság (10,0 
millió forint), 11. IDBF Sárkányhajó Világbajnokság (60,0 millió forint), Serdülő és 
Felnőtt Teke Világbajnokság (15,0 millió forint), Judo Európa-bajnokság (180,0 millió 
forint), Négyesfogat-hajtó Európa-bajnokság (10,0 millió forint), Felnőtt Karate 
Európa-bajnokság (29,96 millió forint), Laser 4.7 hajóosztály Világ- és Európa-
bajnokság (5,0 millió forint), 18. Ifjúsági Gó Európa-bajnokság (1,0 millió forint), 
IAA 3D Európa-bajnokság (íjászat) (1,0 millió forint), Hungarian Grand Prix WTA 
Tour (30,0 millió forint), Felnőtt Öttusa Női és Férfi Világkupa (10,0 millió forint), 
Kick-boksz Világkupa (5,0 millió forint), OTP Bank Lovas Világkupa (5,0 millió 
forint), Hungaria Judo Világkupa (20,0 millió forint), ITU Triatlon Világkupa (18,0 
millió forint), CMAS Uszonyosúszó Világkupa (5,0 millió forint), Nyíltvízi Európa 
Kupa (15,0 millió forint), Európai Olimpiai Reménységek Tornája (5,0 millió forint), 
Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj (100,0 millió forint) stb.  A 
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat támogatást nyújtott továbbá 
nemzetközi sporteseményeken való részvételhez, a Magyar Testgyakorlók Köre (120,0 
millió forint), illetve egyéb sportszervezetek szakmai többletfeladataira, a Sport 
Nagyköveti Program (15,0 millió forint) támogatására, a következő év(ek)ben 
Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményekkel 
összefüggésben a 2013. évben felmerülő kiadásokra, feladatokra, illetve egyéb, a 
versenysporttal összefüggő feladatok támogatására. 

A jogcímcsoporton 415,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 0,5 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg keletkezett. 
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20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének 
kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak 
támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 710,0   1 710,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 200,0   200,0   

- 2013.évi többletbevétel 6,9 6,9     

Módosítások összesen 206,9 6,9 200,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 916,9 6,9 1 910,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 710,0 0,0 1 710,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 206,9 6,9 200,0 

- 2013.évi többletbevétel 6,9 6,9   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 200,0   200,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 916,9 6,9 1 910,0 

 
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 2 193,6 1 710,0 1 710,0 1 916,9 1 709,0 78% 89% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Bevétel 17,4 0,0 0,0 6,9 6,9 40% 100% 

Támogatás 2 176,2 1 710,0 1 710,0 1 910,0 1 910,0 88% 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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 1 709,0 120,0 1 589,0 

 társadalmi szervezet 1 709,0 120,0 1 589,0 

Összes kifizetés 1 709,0 120,0 1 589,0 

 

A 2013. évben a központi költségvetés a sporttámogatásokra irányuló közvetlen 
sportszakmai előirányzatok terhére 1.710,0 millió forint eredeti támogatási 
előirányzatot biztosított az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének 
kialakítására és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) utánpótlás-nevelési 
feladatainak ellátására. Az eredeti támogatási előirányzat a Nemzeti Kézilabda 
Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1581/2013. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Kézilabda Akadémia 
működési és utánpótlás-nevelési feladatainak támogatására biztosított 200,0 millió 
forint többlettámogatással 1.910,0 millió forintra módosult, továbbá kiegészült 6,9 
millió forint bevétellel, amely az Ifj. Ocskay Gábor Akadémia működtetésével 
közvetlenül összefüggő kiadások támogatását biztosította. 

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti támogatási előirányzat a sportolói 
életpálya bevezetése és fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának és 
folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése érdekében támogatta a labdarúgás 
sportág kiemelt utánpótlás-nevelési központjainak akadémiai rendszerű fejlesztését, 
melynek keretében biztosította az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez 
szükséges sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, továbbá az intézményesített 
kapcsolatot, átjárhatóságot a köznevelés intézményrendszerével a fokozott 
sporttevékenységgel együtt járó terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása céljából 
(Utánpótlás-nevelési Program). A támogatás az Utánpótlás-nevelési Programot 
megvalósító sportszervezet, köznevelési intézmény és a sport fejlesztését szolgáló, 
utánpótlás-neveléssel foglalkozó közhasznú alapítvány által is felhasználható. A 
támogatás forrásul szolgált továbbá az MLSZ utánpótlás-nevelési programjának és az 
abban résztvevő sportszervezetek, azok jogi személyiséggel rendelkező szakosztályai, 
szervezeti egységei, valamint köznevelési intézmények, sportiskolák, diáksport 
egyesületek, valamint a sport fejlesztését szolgáló, utánpótlás-neveléssel foglalkozó 
közhasznú alapítványok támogatásához (Bozsik Program). Az 1.710,0 millió forintos 
támogatás az MLSZ-szel létrejött támogatási szerződés keretében került biztosításra.  

A jogcímcsoporton 207,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradványösszeg keletkezett. 
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20/23/6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai 
fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény értelmében a MOB dönt a feladatkörébe tartozó, 
költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatások felhasználásáról 
és folyósítja a támogatásokat.  

20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2 344,9   2 344,9   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 110,0   110,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 152,8 152,8     

- 2013.évi többletbevétel 3,6 3,6     

Módosítások összesen 266,4 156,4 110,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 611,3 156,4 2 454,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2 344,9 0,0 2 344,9 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 266,4 156,4 110,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 152,8 152,8   

- 2013.évi többletbevétel 3,6 3,6   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 110,0   110,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 611,3 156,4 2 454,9 

 
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 2 523,0 2 344,9 2 344,9 2 611,3 2 479,1 98% 95% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Bevétel 3,7 0,0 0,0 3,6 3,6 97% 100% 

Támogatás 2 672,1 2 344,9 2 344,9 2 454,9 2 454,9 92% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 152,8 149,2 
 

98% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 
 

    

− más fejezet intézménye 2,8   2,8 

− egyéb (megjelölve) 2 476,3 0,0 2 476,3 

 köztestület 2 476,3   2 476,3 

Összes kifizetés 2 479,1 0,0 2 479,1 

 

A jogcímen megtervezett 2.344,9 millió forint eredeti támogatási előirányzat az egyes 
2013. évi hazai rendezésű sportesemények, valamint kiemelt sportszövetségek szakmai 
többletfeladatainak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő támogatásáról szóló 1134/2013. (III. 14.) Korm. határozattal a Magyar 
Kerékpársportok Szövetségének kiemelt szakmai feladataihoz biztosított 60,0 millió 
forint, valamint az 1515/2013. (VIII. 1.) Korm. határozattal a Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia céljainak támogatásához biztosított 50,0 millió forint 
többlettámogatással 2.454,9 millió forintra módosult, továbbá kiegészült 3,6 millió 
forint bevétellel. A bevétel a magyar csapatnak a 2014. évi Szocsi Téli Olimpiai 
Játékokra való kiutazásával közvetlenül összefüggő költséghez biztosított támogatást a 
MOB részére. 

A jogcímen előirányzatosításra került továbbá 152,8 millió forint maradványösszeg, 
amelyből a 150,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg 
pénzügyileg teljesült. 

Az eredeti támogatási előirányzat támogatást biztosított az olimpiai felkészülés 
szakmai feladataira, a doppingellenes feladatok ellátására, a téli és nyári Európai 
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon való részvételre, a 2014. évi Szocsi Téli Olimpiai 
Játékokon való részvétel előzetesen felmerülő költségeire, az Ausztrál Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon való részvételre, a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének 
Világjátékaira való felkészülés szakmai feladataira és a részvételre, a Küzdősportok 
Világjátékaira való felkészülés szakmai feladataira és a részvételre, a fogyatékosok 
versenysportjának szakmai feladataira, különösen a paralimpiai felkészülésre, az 
országos sportági szakszövetségek és az országos sportági szövetségek működésére és 
szakmai feladatai ellátására, a Gerevich Aladár-sportösztöndíj program pénzügyi 
fedezetének biztosítására, a támogatáskezeléssel, ellenőrzéssel összefüggő tanácsadói 
tevékenységre. A teljes támogatási előirányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a MOB között létrejött támogatási szerződés keretében került biztosításra. 

A jogcímen 132,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg 
keletkezett. 
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20/23/6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2 354,5   2 354,5   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 20,9 20,9     

- 2013.évi többletbevétel 39,8 39,8     

Módosítások összesen 60,7 60,7 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 415,2 60,7 2 354,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2 354,5 0,0 2 354,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 60,7 60,7 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 20,9 20,9   

- 2013.évi többletbevétel 39,8 39,8   

2013. évi módosított előirányzat 2 415,2 60,7 2 354,5 

 
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 5 246,6 2 354,5 2 354,5 2 415,2 2 415,2 46% 100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

Bevétel 0,0 0,0 0,0 39,8 39,8 
 

100% 

Támogatás 5 142,6 2 354,5 2 354,5 2 354,5 2 354,5 46% 100% 

Előirányzat-maradvány 124,8 – 0,0 20,9 20,9 17% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 
 

    

− egyéb (megjelölve) 2 415,2 0,0 2 415,2 

 köztestület 2 354,5   2 354,5 

 befizetési kötelezettség 60,7   60,7 

Összes kifizetés 2 415,2 0,0 2 415,2 

 

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 2.354,5 millió forint volt, amely kiegészült 
39,8 millió forint bevétellel. A jogcímen előirányzatosításra került továbbá 20,9 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg. 

A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére került finanszírozásra a 
Nemzet Sportolója címmel járó járadék11 (72,0 millió forint), az olimpiai járadék12 
(1.322,5 millió forint), a Gerevich Aladár-sportösztöndíj (932,0 millió forint), az idős 
sportolók szociális támogatása (18,0 millió forint), valamint az Ezüstgerely művészeti 
pályázat (10,0 millió forint). A teljes támogatási előirányzat a MOB-bal létrejött 
támogatási szerződés keretében került biztosításra. 

A jogcímen előirányzatosított 39,8 millió forint bevétel, illetve 20,9 millió forint 
maradványösszeg – mint a 2012. évi paralimpiai állami jutalom kifizetéséhez 
szükséges előirányzat-átcsoportosításáról szóló 1407/2012. (IX. 28.) Korm. 
határozattal biztosított költségvetési támogatás fel nem használt része – visszautalásra 
került a Nemzetgazdasági Minisztérium részére. 

 

20/23/6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 183,5   183,5   

Módosítások jogcímenként 
 

      

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 183,5 0,0 183,5 0,0 

 
 
 

                                                 
11 A Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. 
12 Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 183,5 0,0 183,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 183,5 0,0 183,5 

 
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 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 100% 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 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 100% 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) 183,5 0,0 183,5 

 köztestület 183,5   183,5 

Összes kifizetés 183,5 0,0 183,5 

 

A jogcímen 183,5 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre. A 
jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére valósult meg a 
doppingellenes állami feladatok, a nemzeti doppingellenes szervezet (a továbbiakban: 
NADO) feladatait ellátó – a 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményeként kiválasztott – nonprofit gazdálkodó szervezet (a Magyar Antidopping 
Csoport Kft.) külön jogszabályban meghatározott doppingellenes feladatainak 
támogatása. A NADO feladatait ellátó szervezet – a doppingellenes tevékenység 
szabályairól szóló rendelet alapján – végrehajtotta a kiemelkedő sportteljesítményük 
alapján az ún. nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó sportolók állami költségvetés 
terhére finanszírozott, összesen 900 – előre be nem jelentett, meghatározott arányú – 
doppingellenőrzését, valamint a doppingellenes felvilágosítással, neveléssel 
összefüggő feladatokat, információ-szolgáltatási tevékenységet végzett, karbantartotta 
és honlapján megjelentette a mindenkor aktuális doppinglistát, biztosította a 
doppingbizottság és a dopping fellebbviteli bizottság működésének feltételeit, 
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valamint ellátta a közbeszerzés alapján kötött megbízási keretszerződésben 
meghatározott egyéb NADO feladatokat. Forrást biztosított továbbá a sportolók 
gyógyászati célú mentesség iránti kérelmeinek elbírálására létrehozott Terápiás 
Alkalmazási Kivételek Bizottsága működési költségeire. A teljes támogatási összeg a 
MOB-bal létrejött támogatási szerződés keretében került biztosításra. 

 

20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 925,8   1 925,8   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 146,0 146,0     

- 2013.évi többletbevétel 280,2 280,2     

Módosítások összesen 426,2 426,2 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 352,0 426,2 1 925,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 925,8 0,0 1 925,8 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 426,2 426,2 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 146,0 146,0   

- 2013.évi többletbevétel 280,2 280,2   

2013. évi módosított előirányzat 2 352,0 426,2 1 925,8 

 
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 1 920,0 1 925,8 1 925,8 2 352,0 1 540,4 80% 65% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 15,4 0,0 0,0 280,2 280,8 1823% 100% 

Támogatás 1 950,8 1 925,8 1 925,8 1 925,8 1 925,8 99% 100% 

Előirányzat-maradvány 99,7 – 0,0 146,0 146,0 146% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye 1,1   1,1 

− alapítvány 25,7   25,7 

− önkormányzat/vagy intézménye 125,5 125,5   

− egyéb (megjelölve) 1 388,1 0,0 1 388,1 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 0,2   0,2 

 társadalmi szervezet 250,5   250,5 

 köztestület 1 137,4   1 137,4 

Összes kifizetés 1 540,4 125,5 1 414,9 

 

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 1.925,8 millió forint volt, amely kiegészült 
280,8 millió forint bevétellel, melyből 280,2 millió forint támogatási szerződés 
keretében folyósításra került a MOB részére az általa működtetett élutánpótlás-
nevelési és tehetséggondozó programok, intézkedések támogatása érdekében. A 
jogcímen előirányzatosításra került továbbá 146,0 millió forint maradványösszeg, 
melyből 144,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással 
terhelt maradványösszegből 144,7 millió forint pénzügyileg teljesült. 

A jogcímen rendelkezésre álló támogatási előirányzat összesen 1.506,1 millió forint 
összegű támogatást biztosított a MOB részére az alábbi utánpótlás-nevelési 
feladatainak ellátására: 

• 530,0 millió forint összegű támogatást a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési 
program koordinációs feladatai ellátására (a programban résztvevő iskolák, 
sportiskolák, sportegyesületek támogatására; testnevelők, edzők, 
csoportvezetők és szervezők díjazására; sportesemények, versenyrendszerek 
támogatására; a programhoz kapcsolódó működési kiadásokra; a program 
működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatására; az egységes 
informatikai rendszer működtetésére és fejlesztésére; átfogó teljesítménymérési 
rendszer működtetésére; versenyeken való részvétel támogatására; 
eszközbeszerzésekhez és egyéb koordinációs feladatok ellátására); 

• 550,1 millió forint összegű támogatást a Héraklész Bajnok és Csillag Program 
megvalósítására (edzőtáborokban való részvétel támogatására; versenyeken 
való részvétel támogatására; sportlétesítmény-használat kiadásainak 
támogatására, válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések 
szervezésének támogatására; sportszakemberek díjazására; táplálék-kiegészítők 
beszerzéséhez; sportegészségügyi háttér biztosításához; sporteszköz, 
sportruházat beszerzéséhez; egységes informatikai rendszer működtetésére és 
fejlesztésére; egyéb a programmal összefüggő feladatokhoz); 

• 232,5 millió forint összegű támogatást a Sportiskolai Program megvalósítására 
(sportiskolákban használandó sportági sportnevelési modultantervek 
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elkészítésére és akkreditációra történő előkészítésére, kiadására; módszertani 
kézikönyvek kiadására; a sportiskolai rendszer köznevelési 
intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai 
koncepció kidolgozására; referenciaiskolák és a rendszerbe bekapcsolódó 
intézmények és szakmai műhelyek munkájára; sportiskolai kerettanterv 
megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzőtáboroztatással 
kapcsolatos költségekre, illetve a pedagógusok többletfeladatainak díjazására, 
eszközbeszerzésre; egységes informatikai rendszer működtetésére és 
fejlesztésére; egyesületi jellegű sportiskolák szakmai feladatellátására; egyéb a 
programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatokra); 

• 20,0 millió forint összegű támogatást az Olimpiai Reménységek Versenye 
Program megvalósítására; 

• 5,0 millió forint összegű támogatást a Sportiskolák Országos Szövetsége 
szakmai feladatainak támogatására; 

• 90,4 millió forint összegű támogatást a sportági utánpótlás vezetők személyi 
jellegű ráfordításaira; 

• 59,6 millió forint összegű támogatást az utánpótlás-nevelés központi szakmai 
feladataira; 

• 18,5 millió forint összegű támogatást MOB által működtetett élutánpótlás-
nevelési és tehetséggondozó programok, intézkedések támogatása érdekében. 

Az előirányzat 307,7 millió forint összegű támogatást biztosított a Központi Sport- és 
Ifjúsági Egyesület 2013. évi szakmai feladatainak ellátására. Támogatásra kerültek 
továbbá a Duna Kupa versenysorozat, illetve sportszövetségek és sportszervezetek 
utánpótlás-nevelési feladatai, sporteseményei. 

A jogcímen 809,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 2,7 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg keletkezett. 

 

20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 230,0   230,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 50,0   50,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,9 0,9     

Módosítások összesen 50,9 0,9 50,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 280,9 0,9 280,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 230,0 0,0 230,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 50,9 0,9 50,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,9 0,9   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 50,0   50,0 

2013. évi módosított előirányzat 280,9 0,9 280,0 

 
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 252,1 230,0 230,0 280,9 242,7 96% 86% 

  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 230,0 230,0 230,0 280,0 280,0 122% 100% 

Előirányzat-maradvány 22,1 – 0,0 0,9 0,9 4% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− más fejezet intézménye 0,1   0,1 

− egyéb (megjelölve) 242,6 0,0 242,6 

 köztestület 242,6   242,6 

Összes kifizetés 242,7 0,0 242,7 

 

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 230,0 millió forint volt, amelyet megemelt az 
egyes 2013. évi hazai rendezésű sportesemények, valamint kiemelt sportszövetségek 
szakmai többletfeladatainak a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő támogatásáról szóló 1134/2013. (III. 14.) Korm. határozatban a 
Magyar Paralimpiai Bizottság sportszakmai feladatainak ellátásához biztosított 50,0 
millió forint összegű többlettámogatás. A jogcímen előirányzatosításra került továbbá 
0,9 millió forint maradványösszeg, amelyből 0,8 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradványösszeg pénzügyi teljesítése megtörtént. 

Az eredeti támogatási előirányzat biztosított támogatást a paralimpiai felkészülésre és 
a fogyatékosok versenysportjára nem paralimpiai versenyszámokban; a paralimpiai és 
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nem paralimpiai sportágak területén működő sportszövetségek, ezek jogi 
személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, valamint a sportszervezetek ezzel 
összefüggő működési és szakmai feladatainak ellátására; a fogyatékosok sportjában 
országos, vagy megyei szinten valamennyi fogyatékossági ágban és több sportágban 
működő sportszövetség, sportszervezet működésére és szakmai programjaira; az 
olimpiai központban való edzőtáborozásra, a hazai és nemzetközi versenyeken való 
részvételre; a sportolók felkészülésére és részvételére a speciális világjátékokon; a 
sportszakemberek foglalkoztatásának költségeire; sportfelszerelések, sporteszközök 
sportágspecifikus technikai eszközök, sportruházat beszerzésére; sportegészségügyi 
feladatok ellátására; a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló sportszakmai és 
sporttudományos programokra; sportszakember-képzésre; integrációt elősegítő 
programokra; sportrehabilitációs programokra; a paralimpiai sportágak fejlesztésével 
összefüggő egyéb feladatokra; a nem paralimpiai sportágak területén működő civil 
szervezetek, ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, 
sportszervezetek működési és szakmai feladataira; fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, 
rendszeres, terápiás jellegű sportoktatására és programjaira; a fogyatékos személyek 
szabadidősportjának, diáksportjának rendezvényeire; egyéb, a fogyatékosok sportjának 
fejlesztésével összefüggő feladatokra. Az előzőekben ismertetett működési és szakmai 
feladatok ellátásával kapcsolatban a Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezetei – 
a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (FMSZ), valamint 
a Magyar Hallássérültek Szövetsége (MHSSZ) – feladatainak ellátására, illetve az 
FMSZ és az MHSSZ működésére 105,4 millió forint, a Fogyatékosok Diák- és 
Szabadidősport Szövetsége feladatainak ellátására és működésére 68,5 millió forint, a 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség feladatainak ellátására és működésére 38,0 millió 
forint, a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi 
Szövetsége feladatainak ellátására és működésére 18,1 millió forint támogatásban 
részesült. A teljes támogatási összeg a MOB-bal létrejött támogatási szerződés 
keretében került biztosításra. 

A jogcímen 38,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg 
realizálódott. 

 

20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 140,2   140,2   

Módosítások jogcímenként 
 

      

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 140,2 0,0 140,2 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 140,2 0,0 140,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 140,2 0,0 140,2 

 
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 88,9 140,2 140,2 140,2 113,4 128% 81% 

  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 0,0 140,2 140,2 140,2 140,2  100% 

Előirányzat-maradvány 88,9 – 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) 113,4 0,0 113,4 

 köztestület 113,4   113,4 

Összes kifizetés 113,4 0,0 113,4 

 

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 140,2 millió forint volt, amely a 
MOB-bal kötött támogatási szerződések alapján – az egyes kimagasló 
sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet13 szerint 
– forrást biztosított a 2012. évi eredményességi támogatáshoz (107,0 millió forint), a 
2013. évi Speciális Olimpia Téli Világjátékán eredményesen szerepelt sportolók állami 
jutalmához (6,4 millió forint), valamint a 2013. évi IWGA (International World Games 
Association - Világjátékok Nemzetközi Szövetsége) Világjátékokon eredményesen 

                                                 
13 A jogcímcsoport felhasználása során irányadó az egyes kimagasló sporteredmények állami 
jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet, amely a sport világeseményen I-VIII. helyezést 
elérő sportolók, és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek részére nyújtható állami 
jutalom, illetve az Európa- és Világbajnokságokon érmesek részére nyújtható eredményességi 
támogatás szabályait tartalmazza. 
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szerepelt sportolók és a felkészítésükben részt vevő sportszakemberek állami 
jutalmainak első részletéhez (26,8 millió forint). 

A jogcímcsoporton 26,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg 
keletkezett. 

 

20/23/9 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak 
támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 131,4   131,4   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Saját intézménynek átcsoportosítás -105,0   -105,0   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -26,4   -26,4   

Módosítások összesen -131,4 0,0 -131,4 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 131,4 0,0 131,4 

Módosítások kedvezményezettenként -105,0 0,0 -105,0 

 - saját intézménynek -105,0 0,0 -105,0 

    = meghatározott feladatra -105,0   -105,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -26,4 0,0 -26,4 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -26,4   -26,4 

2013. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 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 0,0 131,4 131,4 0,0 0,0   

  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 0,0 131,4 131,4 0,0 0,0   

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      

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

A jogcímcsoporton 131,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat került 
megtervezésre. 

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló támogatási előirányzat biztosított fedezetet 
(105,0 millió forint) a sportegészségügyi szakmai feladatokat – a sportorvoslás 
szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. 
rendelet alapján, külön szerződés szerint – ellátó Országos Sportegészségügyi Intézet 
részére: 

• több szakkonzíliumból álló emelt szintű alkalmassági vizsgálatra; 
• terhelhetőséget megállapító élettani vizsgálatra; 
• táplálkozási szaktanácsadás, doppingellenes-felvilágosításra; 
• sportpszichológiai vizsgálatra; 
• a nemzeti válogatottak keretorvosi hálózata szakmai tevékenységének 

összehangolására és működtetésére; 
• edzőtáborok és az olimpiai központok sportorvosi ellátásának működtetésére; 
• sportegészségügyi kiadványok vásárlására, megjelentetésére; 
• a teljesítmény-élettani laboratóriumban a legális teljesítményfokozás 

elősegítésére, kidolgozására, a maximális teljesítőképesség vizsgálatára a 
válogatott sportolók és az utánpótlás válogatottak számára (emelt 
keretlétszámmal); 

• emelt keretlétszám részére a több szakkonzíliumból álló emelt szintű 
alkalmassági vizsgálatok végzésére; 

• az ún. hirtelen halál elkerüléséhez kapcsolódó oktatás (sportolók és 
sportszakemberek részére) és tudományos felkészítő feladatok ellátására; 

• különleges sportsebészeti térdízületi műtétek, valamint kisműtétek ellátásának 
eszközbiztosítására, autoklav készülék beszerzésére a központi sterilizáló 
részleg részére; 

• szemészeti szakrendelés speciális eszközeinek biztosítására; 
• speciális orvosi- és irodatechnikai eszközök karbantartása, működtetése a 

Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat feladatkörében, sportegészségügyi 
ellátáshoz kapcsolódó intézményi műszeres fejlesztésekre, eszközpótlásokra; 

• az élsporttal kapcsolatos területi rendelők bérleti díjának, szakmai 
minimumfeltételeinek, üzemeltetésének biztosítására. 
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A jogcímcsoportról kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték fedezetére 26,4 millió 
forint került átcsoportosításra a 20/51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra. 

 

20/23/23 Szabadidősport támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 372,0   372,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Saját intézménynek átcsoportosítás -13,3   -13,3   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 51,8 51,8     

- 2013.évi többletbevétel 5,8 5,8     

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 9,0   9,0   

Módosítások összesen 53,3 57,6 -4,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 425,3 57,6 367,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 372,0 0,0 372,0 

Módosítások kedvezményezettenként -13,3 0,0 -13,3 

 - saját intézménynek -13,3 0,0 -13,3 

    = meghatározott feladatra -13,3   -13,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 66,6 57,6 9,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 51,8 51,8   

- 2013.évi többletbevétel 5,8 5,8   

2013. évi módosított előirányzat 425,3 57,6 367,7 

 
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 474,2 372,0 372,0 425,3 212,5 45% 50% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 21,6 0,0 0,0 5,8 5,8 27% 100% 

Támogatás 241,0 372,0 372,0 367,7 367,7 153% 100% 

Előirányzat-maradvány 262,9 – 0,0 51,8 51,8 20% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény ( 1 db) 0,6   0,6 

− más fejezet intézménye 0,3   0,3 

− alapítvány 2,0   2,0 

− nonprofit társaság 9,0   9,0 

− gazdasági társaság 12,5   12,5 

− önkormányzat/vagy intézménye 3,3   3,3 

− egyéb (megjelölve) 184,8 0,0 184,8 

 társadalmi szervezet 24,1   24,1 

 köztestület 160,7   160,7 

Összes kifizetés 212,5 0,0 212,5 

 

A jogcímcsoporton 372,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt 
rendelkezésre, amely fejezeten belüli átcsoportosítással 381,0 millió forintra módosult. 
A jogcímcsoporton előirányzatosításra került továbbá 51,8 millió forint előző évi 
maradvány, melyből az 51,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány pénzügyi teljesítése megtörtént, és 5,8 millió forint bevétel, melyből 5,2 
millió forint támogatási szerződés keretében folyósításra került a MOB részére 
szabadidősportot népszerűsítő programok támogatása érdekében. 

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat 270,7 millió forint összegű 
támogatást biztosított a MOB részére az alábbi szabadidősporttal összefüggő 
feladatainak ellátására: 
• kiemelkedő szabadidősport rendezvények támogatására; 
• a nők és családok szabadidősportjának fejlesztésére; 
• a hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek szabadidős 

sporttevékenységének támogatására; 
• az idősek szabadidősportjának támogatására; 
• a szabadidősporttal kapcsolatos kutatások támogatására; 
• a szabadidősport területén működő országos sportszövetségek működésének, 

szakmai programjaik megvalósításának támogatására; 
• szabadidősport programok céljára is szolgáló létesítmények működésének, 

igénybevételének támogatására; 
• a szabadidősport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építésére, fejlesztésére, 

korszerűsítésére, felújítására; 
• egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidősport, az iskolai diák- és 

felsőoktatási szabadidősport fejlesztésével összefüggő programok, feladatok 
ellátásának támogatására; 
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• a szabadidősport területén működő szakemberek képzését szolgáló jegyzetek 
elkészítésére és kiadására, továbbá a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és 
értékelő lapjainak kidolgozására és expediálására; 

• a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási 
intézmények és a mellettük működő sportegyesületek műhelyeinek 
szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységének támogatására; 

• a munkahelyi sport fejlesztésére; 
• a hagyományos magyar sportok támogatására; 
• a 2015. évi, Budapesten megrendezendő TAFISA (Trim and Fitness International 

Sport for All Association) Világkongresszus előkészítésére; 
• szabadidősportot népszerűsítő programok támogatására. 
A MOB részére biztosított támogatási összeg helyi önkormányzat, területi 
önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat, sportszövetség, sportszervezet, 
köznevelési intézmény, központi költségvetési szerv, valamint helyi önkormányzat 
költségvetési szerve vagy többségi tulajdonban álló gazdasági társasága által volt 
felhasználható. 

A 2013. évben a jogcímcsoport terhére került támogatásra továbbá a munkahelyi 
sportegyesületi program (10,0 millió forint), a „Mozdulj, Balaton!” eseménysorozat 
(5,0 millió forint), illetve egyéb kiemelkedő szabadidősport-rendezvények, az 
egészségjavítást célzó sporttevékenység, a fogyatékos sportolók és halmozottan 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szabadidős sportja.  

A jogcímcsoporton 212,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradványösszeg keletkezett. 

 

20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 501,7   501,7   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -35,0   -35,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 4,0 4,0     

Módosítások összesen -31,0 4,0 -35,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 470,7 4,0 466,7 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 501,7 0,0 501,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -31,0 4,0 -35,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 4,0 4,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -35,0   -35,0 

2013. évi módosított előirányzat 470,7 4,0 466,7 

 
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 335,2 501,7 501,7 470,7 442,1 132% 94% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 4,0 0,0 0,0 0,0 0,3 8%  

Támogatás 335,2 501,7 501,7 466,7 466,7 139% 100% 

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

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− egyéb (megjelölve) 442,1 0,0 442,1 

 köztestület 442,1   442,1 

Összes kifizetés 442,1 0,0 442,1 

 

A jogcímcsoport eredeti támogatási előirányzata 501,7 millió forint volt, amely a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 
17.) Korm. határozat alapján 466,7 millió forintra módosult. A jogcímcsoportra év 
végén beérkezett, de nem előirányzatosított bevétel 0,3 millió forint volt, illetve 
előirányzatosításra került 4,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 
melynek pénzügyi teljesítése megtörtént. 

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló módosított támogatási előirányzat támogatási 
szerződés keretében került biztosításra a MOB részére az alábbi diák- és hallgatói 
sporttal összefüggő feladatok támogatása céljából: 
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• a diáksport rendezvények, diák szabadidősport-rendezvények, programok 
támogatása; 

• a diákolimpiai versenyrendszer támogatása; 
• a diák önkéntesek képzési rendszerének támogatása; 
• a Magyar Diáksport Szövetség által delegált iskolai csapatok, versenyzők és 

nemzeti válogatott részvételének támogatása a Nemzetközi Iskolasport Szövetség 
versenyein; 

• a felsőoktatási intézményekben tanulók országos bajnokságainak, hallgatói 
szabadidősport rendezvények, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő 
egyetemi világ és Európa-bajnokságok támogatása; 

• a felsőoktatási intézmények mellett működő sportegyesületek műhelyeinek 
támogatása; 

• a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által delegált magyar egyetemi 
válogatott részvételének támogatása a külföldön megrendezésre kerülő 2013. évi 
főiskolai világbajnokságokon és Universiadékon; 

• a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének az iskolai és diáksport 
támogatása, az iskolai testnevelés színvonalának fejlesztésére irányuló 
törekvéseinek, pályázatainak támogatása; 

• a testkulturális felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények 
támogatása; 

• a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Sportszövetség szakmai programjainak és feladatainak, illetve azok 
megvalósításával összefüggő működési költségek támogatása; 

• a sportszakmai képesítések modul rendszerű szakmai és vizsgakövetelményein 
alapuló oktatási segédletei kidolgozásának és kiadásának támogatása; 

• a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara szakmai feladatainak 
és szabadidős sportprogramjai megvalósításának támogatása; 

• az iskolai, diák- és felsőoktatási sporttal összefüggő szakmai feladatok ellátásának 
támogatása; 

• az iskolai, diák- és felsőoktatási sport népszerűsítésével összefüggő feladatok 
támogatása. 

 

A MOB részére biztosított támogatásból – a fentiekben ismertetett feladatok 
megvalósításával összefüggésben – a Magyar Egyetemi- és Főiskolai Sportszövetség 
részére 182,1 millió forint, a Magyar Diáksport Szövetség részére 242,6 millió forint, a 
Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete részére 6,0 millió forint, a felekezeti 
és szakszervezeti diáksport szövetségek működésének és szakmai feladatainak 
támogatására 12,0 millió forint, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 
Sporttudományi Kara részére 4,0 millió forint, a testkulturális felsőoktatási 
intézmények részére 18,0 millió forint, illetve a sportkutatásokra 2,0 millió forint 
támogatási részösszeg került meghatározásra. 

A jogcímcsoporton 28,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 0,3 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg keletkezett. 
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20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 15,0   15,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 15,2 15,2     

Módosítások összesen 15,2 15,2 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 30,2 15,2 15,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 15,0 0,0 15,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 15,2 15,2 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 15,2 15,2   

2013. évi módosított előirányzat 30,2 15,2 15,0 

 
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 24,6 15,0 15,0 30,2 16,4 67% 54% 

  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 22,0 15,0 15,0 15,0 15,0 68% 100% 

Előirányzat-maradvány 17,8 – 0,0 15,2 15,2 85% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye 0,8   0,8 

− gazdasági társaság 3,3   3,3 

− önkormányzat/vagy intézménye 1,1   1,1 

− egyéb (megjelölve) 11,2 0,0 11,2 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 0,2   0,2 

 társadalmi szervezet 10,1   10,1 

 köztestület 0,7   0,7 

 befizetési kötelezettség 0,2   0,2 

Összes kifizetés 16,4 0,0 16,4 

 

A jogcímcsoporton 15,0 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre, illetve 
előirányzatosításra került 15,2 millió forint előző évi maradványösszeg. A 14,4 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 14,1 millió forint pénzügyileg 
teljesült. 

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerültek támogatásra a sport, 
az egészséges, mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerűsítésével összefüggő 
kommunikációs, marketing tevékenységek, tájékoztató rendezvények, programok, 
konferenciák, kiadványok megjelentetése (pl.: „A sport népszerűsítése olimpikonok 
bevonásával” programsorozat támogatása (11,5 millió forint), a „Magyar Sport Napja” 
ünnepség (0,3 millió forint) stb.) 

A jogcímcsoporton 13,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, és 0,2 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg keletkezett. 

 

20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és 
projektjei 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 37,2   37,2   

Módosítások jogcímenként        

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 37,2 0,0 37,2 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 37,2 0,0 37,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 37,2 0,0 37,2 

 
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 53,1 37,2 37,2 37,2 36,9 69% 99% 

  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 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 15,9 – 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) 36,9 36,9 0,0 

 köztestület 36,9 36,9   

Összes kifizetés 36,9 36,9 0,0 

 
A jogcímcsoporton 37,2 millió forint támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely 
a MOB-bal létrejött támogatási szerződés keretében került biztosításra az alábbi 
sportszakmai feladatok támogatása céljából: 
• továbbképzések szervezésének, szakmai ismeretek terjesztésének támogatása; 
• szakmai-módszertani anyagok készítésének és korszerűsítésének, digitalizálásának 

támogatása; 
• szakképzési szakértők részére igazolvány elkészíttetésének támogatása; 
• a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló OGY határozattal és az egészséges 

életmód terjesztésével, a sporttudomány, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok 
sportja, a szabadidősport, az iskolai és diáksport fejlesztésével, valamint a területi – 
különösen – kistérségi sportfeladatok ellátásának segítségével összefüggő 
programok, infrastrukturális és eszközfejlesztések támogatása; 

• tudományos és kutatási tevékenység támogatása; 
• tanulmányok, hatástanulmányok elkészítésének támogatása; 
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• konferenciák és rendezvények szervezésének támogatása; 
• szakmai kiadványok szerkesztésének és megjelentetésének támogatása. 

A MOB részére folyósított támogatásból – a fentiekben ismertetett feladatok 
megvalósításával összefüggésben – a Magyar Sporttudományi Társaság részére 30,3 
millió forint, a Magyar Edzők Társasága részére 6,9 millió forint támogatási 
részösszeg került meghatározásra. 

A jogcímcsoporton 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványösszeg 
keletkezett. 

 

20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok 
támogatása, valamint sportszövetségek adósságrendezése 

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 Korm. hatáskörben 7 225,0   7 225,0   

- 2013.évi többletbevétel 3 643,0 3 643,0     

Módosítások összesen 10 868,0 3 643,0 7 225,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 10 868,0 3 643,0 7 225,0 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 10 868,0 3 643,0 7 225,0 

- 2013.évi többletbevétel 3 643,0 3 643,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 7 225,0   7 225,0 

2013. évi módosított előirányzat 10 868,0 3 643,0 7 225,0 
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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 10 868,0 7 737,9 12897% 71% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 3 643,0 3 643,0  100% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 7 225,0 7 225,0 12042% 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) 7 737,9 0,0 7 737,9 

 társadalmi szervezet 5 748,3   5 748,3 

 köztestület 1 989,6   1 989,6 

Összes kifizetés 7 737,9 0,0 7 737,9 

 

A 2013. évi új, eredeti előirányzattal nem rendelkező jogcímcsoport 7.225,0 millió 
forint támogatási előirányzatát a Kormány a kiemelt sportágak 
adósságkonszolidációjának a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő támogatásáról szóló 1133/2013. (III. 14.) Korm. határozat alapján a 
kiemelt sportágak adósságkonszolidációjának támogatásához nyújtott 480,0 millió 
forint, a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek 
támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények 
bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a MOB által 
sportszakmai szempontok alapján kiválasztott kiemelt sportágak sportágfejlesztési 
koncepcióinak 2013. évi támogatásához nyújtott 5.656,8 millió forint, az egyes kiemelt 
sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 
2014-2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati 
intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat alapján a Magyar 
Testgyakorlók Köre 2013. évi sportszakmai többletfeladatainak támogatására nyújtott 
1.088,2 millió forint költségvetési forrással biztosította.  

A jogcímcsoporton előirányzatosításra került továbbá a 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének 
felhasználásáról, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1873/2013. (XI. 25.) Korm. határozat 
alapján az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek 
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támogatása, valamint többletfeladataik ellátásához és az egyesületek által felhalmozott 
tartozásállomány rendezése céljából biztosított 3.643,0 millió forint bevétel.  

A jogcímcsoport 1. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
sportszakmai feladatok támogatása, valamint a sportszövetségek és tagszervezetei 
adósságrendezése részfeladatán rendelkezésre álló 5.985,7 millió forint összegű 
támogatási előirányzat az alábbi feladatok támogatásához biztosított forrást: 

• a MOB-bal kötött támogatási szerződés alapján 473,4 millió forint összegű 
támogatás az 1133/2013. (III. 14.) Korm. határozatban meghatározott kiemelt 
sportágak: a Magyar Asztalitenisz Szövetség (48,3 millió forint), a Magyar 
Atlétikai Szövetség (59,0 millió forint), a Magyar Birkózó Szövetség (14,0 millió 
forint), a Magyar Evezős Szövetség (95,2 millió forint), a Magyar Országos 
Korcsolyázó Szövetség (43,2 millió forint), a Magyar Röplabda Szövetség (74,2 
millió forint), a Magyar Úszó Szövetség (50,9 millió forint), a Magyar Vívó 
Szövetség (48,6 millió forint) adósságkonszolidációjához, illetve a MOB országos 
sportági szakszövetségek adósságkonszolidációjának felmérésével kapcsolatos 
költségeire (40,0 millió forint);  

• összesen 4.028,9 millió forint összegű támogatás az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. 
határozatban meghatározott, a MOB által sportszakmai szempontok alapján 
kiválasztott kiemelt sportágak sportágfejlesztési koncepcióinak 2013. évi 
támogatásához: a Magyar Asztalitenisz Szövetség (43,7 millió forint), a Magyar 
Atlétikai Szövetség (314,5 millió forint), a Magyar Birkózó Szövetség (459,1 
millió forint), a Magyar Evezős Szövetség (93,3 millió forint), a Magyar Judó 
Szövetség (250,4 millió forint), a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (336,3 millió 
forint), a Magyar Kerékpársportok Országos Szövetsége (94,4 millió forint), a 
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (211,2 millió forint), a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség (295,2 millió forint), a Magyar Öttusa Szövetség (304,9 millió 
forint), a Magyar Röplabda Szövetség (119,5 millió forint), a Magyar Sportlövők 
Szövetsége (65,5 millió forint), a Magyar Tenisz Szövetség (107,5 millió forint), a 
Magyar Torna Szövetség (295,3 millió forint), a Magyar Úszó Szövetség (736,5 
millió forint), a Magyar Vívó Szövetség (301,6 millió forint) támogatásban 
részesült, amely támogatási összegek magukban foglalták a MOB által ellátott, a 
Kiemelt edzők foglalkoztatásához biztosított 578,3 millió forint összegű támogatást 
is; 

• 88,6 millió forint összegű támogatás az egyéb sportágakban a Kiemelt edzők 
foglalkoztatásának feladataihoz14; 

                                                 
14 A Kiemelt Edzői Program keretei között a kiemelt edzők foglalkoztatásához kapcsolódó költségek 
biztosításához a MOB támogatási szerződés keretében – a kiemelt sportágak tekintetében 578,3 millió 
forint és az egyéb sportágak tekintetében 88,6 millió forint – összesen 666,9 millió forint 
támogatásban részesült. A kiemelt sportági szövetségek részére a 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. 
határozatban meghatározott támogatások az adott sportágat érintően a Kiemelt edzők foglalkoztatására 
biztosított (MOB által folyósított) támogatással csökkentett összegei kerültek biztosításra. 
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• 299,0 millió forint összegű támogatás a felzárkóztatási alap terhére, amelyből a 
kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős 
sportágak 2013. évi sportágfejlesztési támogatása valósult meg: Magyar Vitorlás 
Szövetség (10,0 millió forint), Magyar Taekwondo Szövetség (7,0 millió forint), 
Magyar Curling Szövetség (3,0 millió forint), Magyar Lovassport Szövetség (65,0 
millió forint), Magyar Rögbi Szövetség (10,0 millió forint), Magyar Kick-boksz 
Szövetség (10,0 millió forint), Magyar Sí Szövetség (50,0 millió forint), Magyar 
Műugró Szakszövetség (5,0 millió forint), Magyar Szörf Szövetség (7,0 millió 
forint), Magyar Súlyemelő Szövetség (30,0 millió forint), Magyar Tollaslabda 
Szövetség (11,0 millió forint), Magyar Íjász Szövetség (7,0 millió forint), Magyar 
Snowboard Szövetség (4,0 millió forint), Magyar Golf Szövetség (15,0 millió 
forint), Magyar Triatlon Szövetség (55,0 millió forint), Magyar Karate Szövetség 
(10,0 millió forint);  

• 1.088,2 millió forint összegű támogatás a Magyar Testgyakorlók Köre 
adósságállományának konszolidációjára (788,2 millió forint) és a 2013. évi 
szakmai többletfeladatainak ellátására (300 millió Ft). 

A jogcímcsoport 2. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő 
sportlétesítmény-fejlesztési feladatok támogatása részfeladatán rendelkezésre álló 
1.239,3 millió forint összegű támogatási előirányzat a kiemelt sportágak 
2013. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához az alábbi 
bontásban biztosított forrást: Magyar Evezős Szövetség (53,0 millió forint), Magyar 
Judó Szövetség (61,0 millió forint), Magyar Kajak-Kenu Szövetség (661,0 millió 
forint), Magyar Kerékpársportok Országos Szövetsége (32,4 millió forint), Magyar 
Öttusa Szövetség (111,9 millió forint), Magyar Röplabda Szövetség (40,0 millió 
forint), Magyar Úszó Szövetség (217,4 millió forint), Magyar Vívó Szövetség (50,0 
millió forint). A jelzett összegek a 2013. évi maradvány részét képezik. 

Az előirányzaton fel nem használt 20,2 millió forint visszafizetési kötelezettségként 
került lekötésre. A fenti összeg magában foglalja a szövetségi adósságkonszolidációra 
biztosított forrásból, illetve a felzárkóztatási keretből (7,6 millió forint), valamint a 
sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő sportlétesítmény-
fejlesztési feladatokból (12,6 millió forint) fel nem használt összegeket. 

A jogcímcsoporton rendelkezésre álló bevételi előirányzat forrást biztosított az 
1873/2013. (XI. 25.) Korm. határozatban meghatározott kiemelt sportegyesületek 
2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatására, valamint többletfeladataik 
ellátására és az egyesületek által felhalmozott tartozásállomány kezelésére: 
Ferencvárosi Torna Club (1.797,4 millió forint), Vasas Sport Club (579,4 millió 
forint), Újpesti Torna Egylet (424,9 millió forint), Budapesti Vasutas Sport Club 
(445,3 millió forint), Budapesti Honvéd Sportegyesület (396,0 millió forint). 

A jogcímcsoporton 3.130,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradványösszeg keletkezett. 
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20/23/30 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság 
előkészítésével kapcsolatos feladatok 

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 300,0 300,0     

Módosítások összesen 300,0 300,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 300,0 300,0 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 300,0 300,0 0,0 

- 2013.évi többletbevétel 300,0 300,0   

2013. évi módosított előirányzat 300,0 300,0 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 0,0 300,0 300,0  100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0  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      

− saját intézmény ( 1 db) 300,0   300,0 

Összes kifizetés 300,0 0,0 300,0 
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A 2013. évi új, eredeti előirányzattal nem rendelkező jogcímcsoporton bevételi 
előirányzatként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek 
és fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján 300,0 
millió forint átvett maradvány került előirányzatosításra. A Kormány a FINA 2021. évi 
Úszó-, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez 
kapcsolódó egyes feladatokról szóló 1499/2013. (VII. 31.) Korm. határozatban felhívta 
az emberi erőforrások miniszterét, hogy az NSK költségvetési szerven keresztül 
biztosítsa a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi 
Világbajnokság megrendezéséhez elengedhetetlen előszerződés aláírását maximum 
300,0 millió forint keretösszegig, illetve egyetértett azzal, hogy az emberi erőforrások 
minisztere gondoskodjon a 300,0 millió forint átcsoportosításáról a 2021. évi Úszó-, 
Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvíz Világbajnokság előkészítésével kapcsolatos 
feladatok jogcímcsoportról a Nemzeti Sportközpontok alcím javára. A Korm. 
határozatnak megfelelően a jogcímcsoporton rendelkezésre álló teljes bevételi 
előirányzat – a Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó szponzorálási jog 
beszerzésének támogatása céljából – biztosításra került az NSK részére. 

 
20/24 alcím Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
20/24/10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével 
összefüggő feladatainak támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 864,0   864,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -150,0   -150,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 764,0 764,0     

- 2013.évi többletbevétel 107,8 107,8     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -107,8   -107,8   

Módosítások összesen 614,0 871,8 -257,8 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 478,0 871,8 606,2 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 864,0 0,0 864,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 614,0 871,8 -257,8 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 764,0 764,0   

- 2013.évi többletbevétel 107,8 107,8   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -150,0   -150,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -107,8   -107,8 

2013. évi módosított előirányzat 1 478,0 871,8 606,2 

 
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 580,0 864,0 864,0 1 478,0 764,0 132% 52% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 107,8 107,8  100% 

Támogatás 864,0 864,0 864,0 606,2 606,2 70% 100% 

Előirányzat-maradvány 480,0 – 0,0 764,0 764,0 159% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− saját intézmény ( 1 db) 764,0   764,0 

Összes kifizetés 764,0 0,0 764,0 

 

A jogcímcsoporton 864,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat került 
megtervezésre, amely az 1259/2013.(V.13) Korm. határozat alapján módosult. A 
támogatás célja a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. 
rendelet hatálya alá tartozó, a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) 
által, illetve az MLSZ versenyrendszerében szervezett mérkőzésnek helyt adó 
sportlétesítmények műszaki, infrastrukturális és biztonságtechnikai felmérésével és 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok (Stadionbiztonsági Projekt II. szakasza) 
megvalósítása, valamint a pályázat lebonyolítása.  

Az MLSZ neki fel nem róható okból nem tudta teljesíteni a Stadionbiztonsági Projekt II. 
szakaszának támogatása kapcsán létrejött támogatási szerződésben foglalt 
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kötelezettségeit, ezáltal a 2012. évi költségvetés terhére nyújtott 864,0 millió forint 
összegű támogatásból 764,0 millió forint kifizetése nem teljesült. A jogcímcsoporton 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. határozattal 
764,0 millió forint átcsoportosításra került az NSK javára.  

Az MLSZ a Stadionbiztonsági Projekt I. ütemének megvalósításához a 2011. évi 
költségvetés terhére nyújtott 960,0 millió forint támogatásból 23,4 millió forintot, a 
Stadionbiztonsági Projekt II. ütemének megvalósításához átutalt 100,0 millió forint 
támogatásból pedig 84,4 millió forintot visszafizetett, ezáltal az előirányzaton 107,8 
millió forint bevétel keletkezett a 2013. évben. A Stadionbiztonsági Projekt II. ütemének 
új konstrukcióban – Tao. támogatás igénybevételével is – történő megvalósítására 714,0 
millió forint összegű központi költségvetési támogatás került biztosításra, amelynek 
felhasználása áthúzódik a következő évre. A forrás biztosítása érdekében az 
előirányzaton rendelkezésre álló 714,0 millió forint terhére 606,2 millió forint 
támogatási keret, valamint az előirányzaton keletkezett 107,8 millió forint bevétel került 
lekötésre. Tekintettel a fentiekre az előirányzaton 107,8 millió forint megtakarítás 
keletkezett, mely forrás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (4a) 
bekezdésében foglalt engedély alapján átcsoportosításra került a 20/24/11/2 „Állami, 
önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása” előirányzatra. 

 

20/24/11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
20/24/11/2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, 
fenntartása  

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 568,1   568,1   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 605,8   605,8   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 455,2 455,2     

- 2013.évi többletbevétel 283,1 283,1     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 77,7   77,7   

Módosítások összesen 1 421,8 738,3 683,5 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 989,9 738,3 1 251,6 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 568,1 0,0 568,1 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 421,8 738,3 683,5 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 455,2 455,2   

- 2013.évi többletbevétel 283,1 283,1   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 605,8   605,8 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 77,7   77,7 

2013. évi módosított előirányzat 1 989,9 738,3 1 251,6 

 
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 836,3 568,1 568,1 1 989,9 1 335,3 160% 67% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 19,2 0,0 0,0 283,1 283,1 1474% 100% 

Támogatás 1 005,0 568,1 568,1 1 251,6 1 251,6 125% 100% 

Előirányzat-maradvány 264,6 – 0,0 455,2 419,0 158% 92% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma     

− más fejezet intézménye 6,9   6,9 

− alapítvány 20,0   20,0 

− gazdasági társaság 1 225,0 100,0 1 125,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 30,4   30,4 

− egyéb (megjelölve) 53,0 0,0 53,0 

 társadalmi szervezet 52,1   52,1 

 befizetési kötelezettség 0,9   0,9 

Összes kifizetés 1 335,3 100,0 1 235,3 

 

A jogcímen 568,1 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre, amely a 
rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére az 1438/2013. (VII. 11.) Korm. 
határozattal, az 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozattal és az 1835/2013. (XI. 15.) 
Korm. határozattal biztosított 605,8 millió forint többlettámogatással módosult, továbbá 
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az 1686/2013. (IX. 30.) Korm. határozattal 282,3 millió forint, visszafizetésből 0,8 
millió forint bevétel és 455,2 millió forint maradvány előirányzatosításával, valamint 
77,7 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással, a jogcímen 1.989,9 millió forint állt 
rendelkezésre. 

1. részfeladat: Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1093/2012. (IV. 2.) Korm. határozat alapján a 2013. évi 
költségvetésben a Vasas Sport Club sportlétesítményeinek működtetéséhez  
100,0 millió forint költségvetési támogatás áll rendelkezésre, amely támogatási összeg 
a Vasas Üzemeltető és Szolgáltató Kft. megvalósításában került felhasználásra 2013. 
évben.   

Az előirányzaton a Székesfehérvári atlétikai csarnok beruházás II. ütemének 
megvalósításához 369,6 millió forint forrás állt rendelkezésre. A Székesfehérvár 
Városgondnoksága Kft. részére a 369,6 millió forint összegű támogatás átutalása 2013 
decemberében megtörtént. Továbbá a 2012. évi költségvetés terhére biztosított 369,6 
millió forint költségvetési támogatás kifizetésére a 2012. évi maradványrendezést 
követően, 2013 februárjában került sor, ezáltal a Székesfehérvári atlétikai csarnok 
beruházáshoz 2013. évben összesen 739,2 millió forint került biztosításra. 

A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. (a továbbiakban: Kft.) fejlesztéséhez 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1438/2013. (VII. 11.) Korm. határozat alapján 400,0 millió 
forint került átcsoportosításra. A forrás a Kft. részére az 5382 hrsz-ú, természetben 
Mezőkövesd, Széchenyi út 9. szám alatt található labdarúgó pálya fejlesztésével 
közvetlenül összefüggő költségekhez került biztosításra. 2013. évben 300,0 millió 
forint kifizetésre került, míg a fennmaradt 100,0 millió forint pénzügyi rendezése 
áthúzódik a következő évre. 

A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek 
támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények 
bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 2. pontjában foglaltak 
alapján 100,0 millió forint költségvetési támogatás került biztosításra a BMSK Zrt. 
részére az egyes kiemelt sportágak 2013. évi sportlétesítmény-fejlesztési koncepciója 
megvalósításával közvetlenül összefüggő feladatok ellátására, amelyből 2013. évben 
50,0 millió forint került kifizetésre. A Korm. határozat alapján 44,0 millió forint 
összegű támogatás biztosítja a BMSK Zrt. vagyonkezelésében lévő, a Magyar 
Testgyakorlók Köre központi kajak-kenu telepének (1138 Budapest, Népsziget, 
25922/1 hrsz.), valamint a Sirály csónakház (1138 Budapest, Margitsziget, 23800/6 
hrsz.) fejlesztésével közvetlenül összefüggő költségek fedezetét.  

Az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek 
támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal 
összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat 
értelmében a Kormány 61,8 millió forint forrást biztosított a Magyar Testgyakorlók 
Köre használatában lévő sportlétesítmények fejlesztéséhez szükséges előkészítő 
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munkálatok ellátásával közvetlenül összefüggő költségekhez. 30,0 millió forint 
kifizetése 2013 decemberében megtörtént, míg a fennmaradt 31,8 millió forint 
pénzügyi teljesítése áhúzódik a következő évre. 

A rendelkezésre álló előirányzat biztosított fedezetet a MOB részére a Hátrányos 
Helyzetű Fiatalok Sportolási Lehetőségeinek Elősegítése Program keretében történő 
sportlétesítmény-fejlesztésekkel közvetlenül összefüggő költségekhez 38,0 millió 
forint nagyságrendben, amelynek felhasználása a következő évben valósul meg.  

A 1060/6. hrsz-ú, természetben 6300 Kalocsa, Martinovics utca 2-4. szám alatti 
ingatlanon elhelyezkedő, Kalocsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
sportcsarnok sportpadozata felújítására 8,0 millió forint összeg került biztosításra, 
amelynek felhasználása megtörtént. 

A jogcím előirányzata biztosította a 1335 hrsz-ú, természetben 5200 
Törökszentmiklós, Puskás Ferenc út 14. szám alatti Városi Sportpályán elhelyezkedő 
gerelyhajító rekortán pálya fejlesztésének befejezésével közvetlenül összefüggő 
költségek fedezetét, amelyet Törökszentmiklós Város Önkormányzata valósított meg 
1,4 millió forint összegben.  

A 2515. hrsz-ú, természetben 9730 Kőszeg, Petőfi Sándor tér 14/B. szám alatti, Lóránt 
Gyula Sporttelepen lévő sportöltöző és kiszolgáló épület befejezésével közvetlenül 
összefüggő költségek támogatására 12,5 millió forint összegben került sor, a fejlesztést 
Kőszeg Város Önkormányzata megvalósította. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (4a) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő engedély birtokában 107,8 millió forint került átcsoportosításra 
a 20/24/10 „Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével 
összefüggő feladatainak támogatása” előirányzatról, amelyből 100,0 millió forint 
biztosítja az NSK tulajdonában lévő Mátraházi Edzőtábor fejlesztésével, a kiegészítő 
sportpályák létesítésével és a sportcsarnok teljes körű felújításával közvetlenül 
összefüggő költségek fedezetét. A pénzügyi teljesítés és a forrás felhasználása a 
következő évben realizálódik. A fennmaradó 7,8 millió forint a MOB részére nyújtott 
38,0 millió forint összegű, a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Sportolási Lehetőségeinek 
Elősegítése Program keretében történő sportlétesítmény-fejlesztésekkel közvetlenül 
összefüggő költségek támogatásába került beépítésre.  

 

A jogcímen rendelkezésre álló előző évi maradvány biztosította a Budapest Főváros 
XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő, Budapest XI. kerület, 
Mezőkövesd utca, 43566/4 hrsz. alatti ingatlanon történő, sportpályák kialakításával 
összefüggő költségek fedezetét 20,0 millió forint összegben, amelynek felhasználása 
az Anima Una Alapítvány által megvalósult.  

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Nemzeti Kajak-Kenu és Evezős Olimpiai 
Központ (Szeged, Maty-ér) infrastrukturális fejlesztéshez nyújtott költségvetési forrás 
jogszerű felhasználásának ellenőrzésekor végzett vizsgálata során 0,9 millió forint 
visszafizetésére kötelezte az NSK-t. Az előírt összeg visszafizetése megtörtént. 
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A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy 
részének felhasználásáról szóló 1686/2013. (IX. 30.) Korm. határozattal biztosított 
forrás terhére, a 10005/1 hrsz-ú, természetben a 6723 Szeged, Felső Tisza-part utca 35. 
szám alatt található stadion rekonstrukciójával közvetlenül összefüggő költségekhez 
282,3 millió forint költségvetési támogatás került biztosítása a SZEGED 2011 
Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft. részére. A 2013. évben 35,0 millió forint pénzügyi 
teljesítése megtörtént, míg a fennmaradt 247,3 millió forint kifizetése áthúzódik a 
következő évre. 

2. részfeladat: „21. századi iskolai és önkormányzati sportlétesítmény-fejlesztési ” 
program 

A 2003. évben indított "Beruházás a 21. századi iskolába" Program olyan hosszú távú 
– kormányzati ciklusokon átívelő – sportlétesítmény-fejlesztés, amely az 
önkormányzati közoktatási intézmények felújítását és a korszerű közoktatás 
infrastrukturális feltételeinek megteremtését célozta meg. Az előirányzat fedezetül 
szolgál a "B21" programban pályázható sportcélú fejlesztésekre – tornaterem, 
tornaszoba, tanuszoda felújítás és építés kapcsán – felvett hitelek kamattámogatására. 
Az eredeti előirányzat összege 35,0 millió forint volt. A pályázat nyertesei részére 
fizetendő kamattámogatások fedezetéül 20,4 millió forint került lekötésre, amelyből a 
2013. évben 1,6 millió forint került kifizetésre. A fenti összeg a 2013. II. féléves 
kamattámogatás fedezetéül is szolgál, így ezen összeg kifizetése a következő évben 
realizálódik. A részfeladaton 18,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése áthúzódik a következő évre.  

A részfeladaton 41,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány állt 
rendelkezésre, amelyből 16,3 millió forint meghiúsult, 24,9 millió forintból pedig 6,8 
millió forint került kifizetésre 2013. első félévében.  

3. részfeladat: Egyéb nem állami sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 

A részfeladat biztosította a MÁV Zrt. tulajdonában lévő, 1142 Budapest, Tatai út 85. 
szám alatt található birkózócsarnok felújításával közvetlenül összefüggő költségek 
fedezetét – amelyet a BVSC Birkózó Szakosztály használ fel – 8,1 millió forint 
összegben. 
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20/24/11/3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) 
kapcsolódó fejlesztések 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 579,0   1 579,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -30,0   -30,0   

Módosítások összesen -30,0 0,0 -30,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 549,0 0,0 1 549,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 579,0 0,0 1 579,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -30,0 0,0 -30,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -30,0   -30,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 549,0 0,0 1 549,0 

 
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 1 579,0 1 579,0 1 549,0 609,1  39% 

  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 1 579,0 1 579,0 1 549,0 1 549,0  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      

− gazdasági társaság 609,1   609,1 

Összes kifizetés 609,1 0,0 609,1 
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A jogcím eredeti előirányzata 1.579, 0 millió forint volt, amely az 1259/2013. (V. 13.) 
Korm. határozattal és az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozattal módosításra került. 
Az előirányzaton rendelkezésre álló 1.549,0 millió forint forrás biztosította a 2017. 
évben Győrben megrendezésre kerülő XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 
sporteseményeinek helyt adó létesítményi beruházások megvalósításának – melyet a 
Győr Projekt Kft. végez – I. ütemével közvetlenül összefüggő költségek fedezetét.  

A jogcímen 939,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, 
amelynek felhasználása áthúzódik a következő évre. 

 

20/24/12 Magyar Sport Háza támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 302,5   302,5   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 66,3 66,3     

Módosítások összesen 66,3 66,3 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 368,8 66,3 302,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 302,5 0,0 302,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 66,3 66,3 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 66,3 66,3   

2013. évi módosított előirányzat 368,8 66,3 302,5 

 
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 236,3 302,5 302,5 368,8 368,8 156% 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 302,5 302,5 302,5 302,5 302,5 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 – 0,0 66,3 66,3  100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− gazdasági társaság 368,8 368,8   

Összes kifizetés 368,8 368,8 0,0 

 

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 302,5 millió forint volt. Az előirányzaton 
rendelkezésre álló forrás biztosította a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeit; a 
Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeit, valamint a 
beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeket; a sportszövetségek 
működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátását; egyéb, a Magyar Sport 
Házát érintő kiadásokat. 

A jogcímcsoporton 66,3 millió forint 2012. évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány került előirányzatosításra, amelynek pénzügyi teljesítése megtörtént. 

 

20/24/13 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása 
20/24/13/1 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a Nagyerdei 
Stadion Rekonstrukciós Kft működésének támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 187,2   187,2   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2013.évi többletbevétel 16,9 16,9     

Módosítások összesen 16,9 16,9 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 204,1 16,9 187,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 187,2 0,0 187,2 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 16,9 16,9 0,0 

- 2013.évi többletbevétel 16,9 16,9   

2013. évi módosított előirányzat 204,1 16,9 187,2 
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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 271,4 187,2 187,2 204,1 26,6 10% 13% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 16,9 16,9  100% 

Támogatás 187,2 187,2 187,2 187,2 187,2 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 84,2 – 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     

− gazdasági társaság 26,6 26,6   

Összes kifizetés 26,6 26,6 0,0 

 

A jogcím eredeti előirányzata 187,2 millió forint volt, amely biztosította a projekt 
megvalósítása kapcsán létrejött Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működési 
költségeit. A jogcímen továbbá 16,9 millió forint bevétel került előirányzatosításra és 
felhasználásra. 

A jogcímen 177,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 

 

20/24/13/2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 9 000,0   9 000,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2013.évi többletbevétel 245,3 245,3     

Módosítások összesen 245,3 245,3 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 9 245,3 245,3 9 000,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 9 000,0 0,0 9 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 245,3 245,3 0,0 

- 2013.évi többletbevétel 245,3 245,3   

2013. évi módosított előirányzat 9 245,3 245,3 9 000,0 

 
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 1 732,4 9 000,0 9 000,0 9 245,3 6 025,9 348% 65% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,0 0,0 0,0 245,3 245,3  100% 

Támogatás 1 732,4 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 520% 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     

− gazdasági társaság 6 025,9   6 025,9 

Összes kifizetés 6 025,9 0,0 6 025,9 

 

A jogcímen eredeti előirányzatként 9.000,0 millió forint került megtervezésre, amely a 
debreceni Nagyerdei Stadion 2013. január 29-én megkezdett rekonstrukciójával, azaz a 
kivitelezéssel – bontás, alapozás, földmunka, szerkezetépítés, stadionfedés, építészeti 
munkák, akadálymentesítés, gépészet, villamosipari munkák, sprottechnológia, 
belsőépítészet, környezetrendezés, közműépítés – közvetlenül összefüggő költségek 
finanszírozását szolgálta. 

A jogcímen továbbá 245,3 millió forint bevétel került előirányzatosításra és 
felhasználásra. 

A jogcímen 2013. évben összesen 6.025,9 millió forint került kifizetésre, míg 3.219,4 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett. 
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20/30 alcím Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
20/30/26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
20/30/26/2 Magyar Olimpiai Bizottság 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 450,0   450,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 450,0 0,0 450,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 450,0 0,0 450,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 450,0 0,0 450,0 

 
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 576,5 450,0 450,0 450,0 450,0 78% 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 500,0 450,0 450,0 450,0 450,0 90% 100% 

Előirányzat-maradvány 76,5 – 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      

− gazdasági társaság 1,9   1,9 

− egyéb (megjelölve) 448,1 448,1 0,0 

 köztestület 448,1 448,1   

Összes kifizetés 450,0 448,1 1,9 
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A jogcímen eredeti előirányzatként rendelkezésre álló 450,0 millió forint biztosított 
támogatást a MOB 2013. évi működéséhez és szakmai feladatai ellátásához, illetve a 
MOB-on keresztül a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB), a Fogyatékosok Országos 
Diák- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ), valamint az MPB és a FODISZ 
tagszervezeteinek működéséhez és szakmai feladatainak ellátásához. A támogatás 
magában foglalta a BMSK Zrt. részére biztosítandó 2013. január havi irodabérleti és 
üzemeltetési díjak támogatását is.  

 

Ifjúságügyi ágazat 

20/5 alcím Egyéb feladatok támogatása 
20/5/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 
3. részfeladat - MIK megrendezése, MIK ÁB működtetése 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7,5   7,5   

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 7,5 0,0 7,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

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

 
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 7,2 7,5 7,5 7,5 6,9 96% 92% 

  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 8,0 7,5 7,5 7,5 7,5 94% 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 0,8   0,8 

− nonprofit társaság 5,5   5,5 

− egyéb (megjelölve) 0,6 0,0 0,6 

 külföldi szervezet 0,6   0,6 

Összes kifizetés 6,9 0,0 6,9 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia 1999. óta a Magyarországon működő és a határainkon 
túli magyar gyermekek és fiatalok képviseletét ellátó ifjúsági gyűjtőszervezetek 
legszélesebb fóruma. Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson az évi két 
alkalommal (egyik határon túl, a Kárpát-medence valamelyik régiójában, a másik 
Magyarországon) összehívandó Konferencia, az évi négy alkalommal összehívandó 
MIK ÁB ülés, valamint az évi legalább egy alkalommal megrendezendő MIK–tábor 
költségeinek fedezésére, továbbá a titkársági feladatok ellátására.  

A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény a feladatra 
összesen 8,0 millió forint előirányzatot biztosított, 7,5 millió forintot a 20/5/19- 
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása megnevezésű 
fejezeti sor 3. részfeladatán, további 0,5 millió forintot pedig elkülönített szakmai 
keretként az EMMI Igazgatáson. A feladat megfelelő színvonalú ellátásához szükséges 
forrást a „Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok” megnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzat 2012. évi maradványa további 3,2 millió forinttal egészítette ki. 

Az eredeti céloknak megfelelően 2013. évben is megrendezésre került a két Magyar 
Ifjúsági Konferencia: a szlavóniai Vukováron, illetve Kaposváron. A muravidéki 
Lendván került sor a Magyar Ifjúsági Konferencia 2013. évi képzésére, amelynek célja 
a MIK törekvéseinek és céljainak a helyi fiatalok részére történő ismertetése és a 
muravidéki fiatalság helyzetének bemutatása volt. Az előirányzat biztosított forrást 
továbbá székely gyermekek hazai üdüléséhez, valamint a Budapesti Egyetemi 
Lelkészségi Alapítvány szervezésében a VII. Szövetség az életért tábor 
megrendezéséhez, amelynek keretében 550 kárpát-medencei árva és nehéz sorsú 
gyermek táborozhatott.  

Az előirányzaton 0,6 millió forint maradvány keletkezett, ebből 0,1 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 0,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány.  
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20/5/22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon 
túli ifjúsági feladatok koordinálása 

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 1,1 1,1     

Módosítások összesen 1,1 1,1 0,0 0,0 

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

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1,1 1,1   

2013. évi módosított előirányzat 1,1 1,1 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 2,3 0,0 0,0 1,1 1,1 48% 100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány 2,3 0,0 0,0 1,1 1,1 48% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény ( 1 db) 1,1   1,1 

Összes kifizetés 1,1 0,0 1,1 
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A jogcímcsoporton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 1,1 
millió forint előző évi maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 
került átcsoportosításra.  

 

20/5/23 Határon túli ifjúsági szervezetek 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 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1,5 1,5     

- 2013.évi többletbevétel 0,2 0,2     

Módosítások összesen 1,7 1,7 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1,7 1,7 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 1,7 1,7 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1,5 1,5   

- 2013.évi többletbevétel 0,2 0,2   

2013. évi módosított előirányzat 1,7 1,7 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 7,8 0,0 0,0 1,7 1,4 18% 82% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 1,1 0,0 0,0 0,2 0,2 18% 100% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány 7,8 - 0,0 1,5 1,5 19% 100% 
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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) 1,4   1,4 

Összes kifizetés 1,4 0,0 1,4 

 

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti támogatási előirányzat nem került 
megtervezésre. 1,5 millió forint maradvány és 0,2 millió forint bevétel került 
előirányzatosításra. Az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 1,1 millió forint 
és az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 0,3 millió forint maradvány került 
átadásra. 

 

20/6 Nemzetközi szociális tagdíjak és hozzájárulások 

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 0,4 0,4     

Módosítások összesen 0,4 0,4 0,0 0,0 

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

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,4 0,4   

2013. évi módosított előirányzat 0,4 0,4 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 0,4 0,4  100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 0,4 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 0,4 0,4  100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény ( 1 db) 0,4   0,4 

Összes kifizetés 0,4 0,0 0,4 

 

Az  alcímen eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. 0,4 millió forint 
maradvány került előirányzatosításra és az EMMI Igazgatásra leadásra az UNICEF 
rendszeres forrásaihoz történő hozzájárulás, valamint Magyarország Európa Tanács 
tagságával összefüggésben az Európai Ifjúsági Alap és az Európai Ifjúsági Kártya 
Részegyezmény költségvetéséhez való hozzájárulás érdekében.  

 
20/15 alcím Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok  
20/15/1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
20/15/1/1 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés 
 
1. részfeladat Zánka Új Nemzedék Központ 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvényszerinti előirányzat 180,5   180,5   

Módosítások jogcímenként       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 50,0 50,0     

Módosítások összesen 50,0 50,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 230,5 50,0 180,5 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 180,5 0,0 180,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 50,0 50,0 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 50,0 50,0   

2013. évi módosított előirányzat 230,5 50,0 180,5 

 
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 200,0 180,5 180,5 230,5 230,5 115% 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 250,0 180,5 180,5 180,5 180,5 72% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 - 0,0 50,0 50,0  100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye 6,8   6,8 

− nonprofit társaság 223,7 223,7   

Összes kifizetés 230,5 223,7 6,8 

 

Az előirányzat 1. részfeladata a korábbi zánkai gyermek és ifjúsági centrumot 
üzemeltető Zánka – Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. számára 
nyújtott működési támogatást a 2013. március 16. - 2013. december 31. közötti 
időszakra.  

A kedvezményezett a támogatási összeget az előzetes költségtervnek megfelelően 
működési költségeinek finanszírozására: alkalmazottai munkabérének, közüzemi 
számláinak kifizetésére, valamint a szezon előtti, eseti jelleggel felmerülő 
karbantartási, javítási munkálatok finanszírozására, vagyonvédelemre, vízimentő 
szolgálat biztosítására fordította.  
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A részfeladaton előirányzatosított 50,0 millió forint előző évi maradványból 43,2 
millió forint felhasználása valósult meg, 6,8 millió forint maradvány az 1862/2013. 
(XI. 19.) Korm. határozat alapján más fejezet részére került átadásra. 

 
20/15/3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 
20/15/3/1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok 
 
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 4,5 4,5     

- 2013.évi többletbevétel 2,3 2,3     

Módosítások összesen 6,8 6,8 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 6,8 6,8 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 6,8 6,8 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 4,5 4,5   

- 2013.évi többletbevétel 2,3 2,3   

2013. évi módosított előirányzat 6,8 6,8 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 94,2 0,0 0,0 6,8 4,2 4% 62% 

  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% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány 94,2 - 0,0 4,5 4,2 4% 93% 

 
 
 
 

3456



 
 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− más fejezet intézménye 4,2   4,2 

Összes kifizetés 4,2 0,0 4,2 

 

Az előirányzat 2013. évben tárgyévi támogatási előirányzattal nem rendelkezett. 4,5 
millió forint maradvány és 2,3 millió forint bevétel került előirányzatosításra. A 
jogcímen 2,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, 
amely a korábbi évek pályázataihoz kapcsolódó visszafizetésekből adódik. Az 
1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 4,2 millió forint maradvány más fejezet 
részére került átadásra. 

 

20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok 

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 15,3 15,3     

Módosítások összesen 15,3 15,3 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 15,3 15,3 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 15,3 15,3 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 15,3 15,3   

2013. évi módosított előirányzat 15,3 15,3 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 68,3 0,0 0,0 15,3 15,3 22% 100% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány 68,3 - 0,0 15,3 15,3 22% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény ( 4 db) 12,2   12,2 

− más fejezet intézménye 3,1   3,1 

Összes kifizetés 15,3 0,0 15,3 

 
Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került megtervezésre. 15,3 millió forint 
maradvány került előirányzatosításra, amelyből 12,2 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása történt meg. 3,1 millió 
maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján más fejezet részére került 
átadásra. 
 
 

20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 130,0   130,0   

Módosítások jogcímenként 
 

      

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 180,1 180,1     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,3   -0,3   

Módosítások összesen 179,8 180,1 -0,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 309,8 180,1 129,7 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 130,0 0,0 130,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 179,8 180,1 -0,3 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 180,1 180,1   

2013. évi módosított előirányzat 309,8 180,1 129,7 

 
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 183,1 130,0 130,0 309,8 206,5 113% 67% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Bevétel 3,9 0,0 0,0 0,0 3,8 97%  

Támogatás 149,9 130,0 130,0 129,7 129,7 87% 100% 

Előirányzat-maradvány 101,5 - 0,0 180,1 165,8 163% 92% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény (2 db) 0,6   0,6 

− nonprofit társaság 26,9   26,9 

− önkormányzat/vagy intézménye 27,7   27,7 

− egyéb (megjelölve) 151,3 0,0 151,3 

 társadalmi szervezet 125,0   125,0 

 egyház 22,5   22,5 

 külföldi szervezet 3,8   3,8 

Összes kifizetés 206,5 0,0 206,5 

 

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatási céljait a Gyermek és Ifjúsági Alapról, 
a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő 
egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 
4. § 1) bekezdés a)-k) pontjai határozzák meg. A hivatkozott törvény szellemében, a 
támogatás stratégiai irányaira a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa tesz 
javaslatot. Az előirányzat célja a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram (GYIA) 
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működésének és GYIA Tanács által kiírt pályázatok forrásának biztosítása, kezelő 
szerve a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet.  

A jogcím eredeti támogatási előirányzata 130,0 millió forint volt, amely 0,3 millió 
forint fejezeten belüli átcsoportosítással módosult. A jogcímen továbbá 180,1 millió 
forint maradvány került előirányzatosításra és felhasználásra. 

A rendelkezésre álló előirányzat terhére  

1. „Határon túli gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és ifjúsági 
szakemberek rendezvényeinek támogatása” címen  

2. „Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek 
(kiemelten tábor) támogatása” címen  

3. „Gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, 
valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása” címen , 
továbbá 

4. „Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatása” címen kerültek kiírásra 
pályázatok, amelynek eredményeként 430 pályázat támogatása valósult meg. 

Az előirányzaton 2013. évben 107,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 
96,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 11,2 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.  

 

Kábítószer-megelőzési ágazat 

20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 

Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 310,0   310,0 20,0 

Módosítások jogcímenként 
 

      

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -5,0   -5,0   

- Saját intézménynek átcsoportosítás -67,0   -67,0 -1,3 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 253,6 253,6     

- 2013.évi többletbevétel 3,5 3,5     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,8   -0,8   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 2,4   2,4   

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     -18,7 

Módosítások összesen 186,7 257,1 -70,4 -20,0 

2013. évi módosított előirányzat 496,7 257,1 239,6 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 310,0 0,0 310,0 

Módosítások kedvezményezettenként -67,0 0,0 -67,0 

 - saját intézménynek -67,0 0,0 -67,0 

    = meghatározott feladatra -67,0   -67,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 253,7 257,1 -3,4 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 253,6 253,6   

- 2013.évi többletbevétel 3,5 3,5   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -5,0   -5,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,8   -0,8 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 2,4   2,4 

2013. évi módosított előirányzat 496,7 257,1 239,6 

 
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 430,6 310,0 310,0 496,7 268,5 62% 54% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0   

Bevétel 2,6 0,0 0,0 3,5 3,5 135% 100% 

Támogatás 249,8 310,0 310,0 239,6 239,6 96% 100% 

Előirányzat-maradvány 423,4 - 0,0 253,6 250,7 59% 99% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma      

− saját intézmény ( 3 db) 107,2   107,2 

− alapítvány 65,8 7,0 58,8 

− közalapítvány 1,8   1,8 

− nonprofit társaság 4,7 3,0 1,7 

− önkormányzat/vagy intézménye 31,0   31,0 

− egyéb (megjelölve) 58,0 0,0 58,0 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 13,8   13,8 

 társadalmi szervezet 33,9   33,9 

 egyház 10,3   10,3 

Összes kifizetés 268,5 10,0 258,5 
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Az előirányzat eredeti összege 310,0 millió forint volt, amely az 1259/2013. (V. 13.) 
Korm. határozat alapján 305,0 millió forintra módosult. A módosított előirányzat 
felhasználása – a korábbi évek gyakorlata szerint – pályázati úton és egyedi támogatási 
döntések formájában történt. 2013. évben a tárca „Kábítószer-prevenciós programok 
támogatására”, „Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására”, 
„Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására” 
hirdetett meg pályázatokat.  

A kábítószer-prevenciós programok támogatására kiírt pályázat célja a célzott és 
javallott prevenciós programok támogatása volt, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi 
kábítószerügyi stratégiai dokumentumokban foglaltakhoz. A pályázat keretében a 
helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben 
alternatívát nyújtó, valamint a családi rendszer megerősítését elősegítő programok 
támogatására volt lehetőség.  

A szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására meghirdetettt pályázat 
célja a szenvedélybetegek a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának 
támogatása, valamint a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és 
reszocializációs programok megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás 
biztosítása volt.   

A kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására 
kiírt pályázat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok egységes szakmai 
tevékenységének előmozdítását, a már működő városi/budapesti kerületi 
/kistérségi/megyei/regionális KEF-ek folytatólagos működésének támogatását, továbbá 
a koordinációs feladatok ellátásának elősegítését célozta. A 197 nyertes pályázatra jutó 
keretösszeg 185,0 millió forint volt, amely 9,65%-kal haladta meg az előző évi 
kiírások összegét.  

Egyedi támogatás útján 23 szerződés alapján 21 kedvezményezett részesült 
támogatásban összesen 121,4 millió forint összegben, amelyek közül nagyságrendjét 
tekintve 2013. évben is kiemelkedett a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel a 
Btk. 180. § (1) bekezdésében, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, 
kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző felvilágosító szolgáltatás 
szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben szabályozott 
megelőző-felvilágosító szolgáltatás 2013. május 1. és 2013. december 31. közötti 
időszakban történő működtetése tárgyában kötött támogatási szerződés.  

Az előirányzat fennmaradó részének felhasználása az Országgyűlés által „a Nemzeti 
Drogellenes Stratégiáról 2013-2020. Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-
bűnözés ellen” címen a 80/2013. (X. 16.) OGY határozatban elfogadottak szerint 
valósult meg. Támogatásban részesült „A drogokról másképpen” című, általános és 
középiskolás diákok részére rendezett nagysikerű előadássorozat (4,0 millió forint), az 
utánpótlás-nevelésben dolgozó szakemberek számára a fiatalkori dopping- és 
drogfogyasztás megelőzése és kivédése tárgyában szervezett konferenciasorozat (2,5 
millió forint), a többéves múltra visszatekintő „Köztes átmenetek – a drog” című 
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preventív célú kiállítás-sorozat (3,0 millió forint); az új szintetikus szerek 
elterjedtségével, összetételével kapcsolatos kurrens tapasztalatok áttekintése, 
fogyasztási mintázatok megismerése, a probléma kezelésével (prevenció, 
ártalomcsökkentés, kezelés-ellátás) összefüggő hazai és nemzetközi tapasztalatok 
számbavétele céljából rendezett kétnapos szakmai konferencia (4,0 millió forint), a 
Drogprevenciós Alapítvány által működtetett tűcsere program (az új pszichoaktív 
anyagok széleskörű elterjedése következtében növekvő steril eszköz-igény kielégítése 
érdekében - 7,0 millió forint), a Debreceni Egyetem hallgatói számára bevezetésre 
került "Mondj igent az életedre" című komplex drogprevenciós és egészségfejlesztő 
modellprogram (1,0 millió forint), a Zánka - Új Nemzedék Központban megrendezett 
"Soccer Without Drugs Cup" nemzetközi drogprevenciós futballtorna (4,5 millió 
forint), Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a drogszemét 
probléma kezelése érdekében (3,5 millió forint), a Budapesti Corvinus Egyetem a 
"Drogfogyasztás főbb mutatóinak alakulása a felnőtt népességben" című kutatás 
lefolytatása céljából (2,0 millió forint), valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület a szervezet által működtetett hajléktalanszállókon végzett szűrővizsgálatok 
és fülakupunktúrás kezelések tárgyában (5,0 millió forint); a „Felépült 
szenvedélybetegek támogatott lakhatása” program keretén belül a Magyarországi 
Református Egyház Válaszút Misszió részesült támogatásban  rehabilitációs célokat 
szolgáló lakásai fűtésének korszerűsítése érdekében (2,4 millió forint). 

Az előirányzaton 228,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 222,8 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 5,4 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány.  

  

3463



 
 

SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYÉRT FELELŐS 
SZAKMAI ÁGAZAT 

 
 
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló többször módosított 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet kimondja, 
hogy az emberi erőforrások minisztere felel a családpolitikáért, gyermek és ifjúság- 
védelméért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a társadalmi esélyegyenlőség 
előmozdításáért. 
 

I. Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 
 
A gyámügyi igazgatás és a gyermekek védelmét biztosító ellátórendszer működésének 
szakmai irányítása és felügyelete állami feladat, amelyet a gyermekek és az ifjúság 
védelméért felelős miniszter gyakorol. Ennek keretében a következő feladatokat látja 
el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
és végrehajtási rendeletei, valamint a magyar jogrendszer részét képező nemzetközi 
egyezmények alapján: 
 
A miniszter a szociális és gyámhivatalok szakmai irányítása során: 

a) négyévenként ellenőrzi a szociális és gyámhivatalok gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét, az alapellátó és 
szolgáltató intézményrendszer, valamint a gyámhatóság szakmai munkáját, 

b) részt vesz a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által koordinált, a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve szervezeti 
egységeként működő szakigazgatási szervek tevékenységének szakmai 
irányítását ellátó miniszterek bevonásával zajló ellenőrzésekben, a szociális és 
gyámhivatalok tekintetében meghatározza az ellenőrzés szakmai szempontjait, 

c) a szociális és gyámhivatalok számára meghatározza az éves ellenőrzési terv 
kiemelt területeit és értékeli a szociális és gyámhivatalok éves beszámoló 
jelentéseit,  

d) gyámügyi hatósági ügyekben a szociális és gyámhivatal első fokú döntése elleni 
fellebbezést elbírálja,  

e) gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági ügyekben eljár felügyeleti szervként, 

f) a szociális és gyámhivatal vezetőjét az ellenőrzési tervben meghatározottakon 
túl vizsgálat lefolytatására utasíthatja. 

 
A miniszter által törvényi felhatalmazás alapján közvetlenül ellátandó feladatok: 

a) Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szervként a gyermek 
belföldön történő örökbefogadásának elősegítése céljából országos 
örökbefogadási nyilvántartást vezet.  

b) Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek működésének engedélyezése 
elsőfokú hatóságként.  

c) Külföldön tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek, várandós anya, vagy 
gondnokolt Magyarországra történő azonnali hazatéréséhez szükséges 
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intézkedések megtétele.  
 
Több gyermekvédelmi tárgyú nemzetközi egyezmény alapján lát el központi hatósági 
feladatokat:   

a) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a 
joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 
2201/2003/EK tanácsi rendelet, 

b) a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az 
ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló, Hágában, 1993. május 29. 
napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi LXXX. törvény, 

c) a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel 
kapcsolatos együttműködésről Hágában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 2005. évi CXL. törvény, 

d) a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismerése és 
végrehajtása érdekében „átvevő intézményi” feladatok ellátása az 1957. évi 53. 
tvr. és a 9/1957.(IX. 13.) IM rendelet alapján a tartásdíj külföldön való 
behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt 
nemzetközi egyezmény szerint, valamint az 1965. évi 7. törvényerejű rendelet 
alapján a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok 
elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában, 1958. április 15-én aláírt 
egyezmény  szerint, az 1965. évi 7. törvényerejű rendelet alapján.  

 
A gyermekvédelmi ágazat egyik átfogó célja a gyermekvédelmi gondoskodásban élő 
gyermekek teljes körű ellátásának biztosítása, saját családjukba történő 
visszakerülésének, illetve örökbefogadásának előmozdítása, hosszú távon felnőttként a 
társadalomba való eredményes beilleszkedésének elősegítése. Mindezen célok a 
gyermekek mindenek felett álló érdekének szem előtt tartásával, az ENSZ Gyermekek 
Jogairól szóló Egyezményében deklarált gyermeki jogok gyakorlati érvényesítésével 
kerülnek megvalósításra. 
 
Ennek érdekében a 2013. évben a következő kormányzati intézkedések történtek: 

‒ A gyermekvédelmi ellátotti célcsoportról való azonos színvonalú gondoskodás 
biztosítása érdekében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 
vonatkozásában az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási 
intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. 
évi CXCII. törvény alapján, az állam 2013. január 1-jétől átvette a megyei jogú 
városoktól és fővárosi önkormányzattól az ellátási kötelezettséget, így a 
gyermekvédelmi szakellátás biztosítása kizárólag állami feladattá vált. A 
feladatellátás részben saját hálózatok intézményeinek fenntartásával, részben 
ellátási szerződések keretében történik. 
Az ellátási kötelezettség állam általi átvétele a gyermekvédelmi szakellátás 
területén 2013. évben 119 telephelyen működő, korábban önkormányzati 
fenntartásban lévő gyermekvédelmi szakellátási intézményt, 328 nevelőszülőt, 
összesen 3 331 férőhelyszámmal, valamint egy, a fővárosi önkormányzat 
fenntartásában lévő kizárólag fővárosi fenntartású gyermekvédelmi 
intézményekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatokat ellátó önállóan működő 

3465



 
 

és gazdálkodó költségvetési intézményt érintett. 2013. január 1-jétől a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 
alapján, az állam fenntartói feladatait az átvett intézmények és a korábban 
közvetlen minisztériumi fenntartású speciális gyermekotthonok és 
javítóintézetek tekintetében is egységesen létrehozott szerv, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el. 

‒ Megvalósult a szociális nyári gyermekétkeztetés programja, amelynek 
keretében a nyújtott támogatást települési önkormányzatok igényelhették 
(amelyek vállalták, hogy a nyári időszakban folyamatosan, legalább 44, 
legfeljebb 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg-étkeztetést 
biztosítanak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek számára). 
A 2013. évben (a települési önkormányzatok részére szociális nyári 
gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV. 30.) EMMI rendelet 
alapján) a 2.400,0 millió forint rendelkezésre álló forrásból 109 656 fő gyermek 
részére biztosította, 1 170 települési önkormányzat a napi egyszeri meleg-
étkezés lehetőségét – túlnyomórészt a teljes nyári szünet időtartamára. A 
rendelet szerinti hátrányos és leghátrányosabb helyzetű települések az átlagos 
helyzetű településekhez képest könnyített feltételekkel igényelhettek 
támogatást, így biztosítva, hogy a szegényebb településekről több gyermek 
részesüljön meleg-étkeztetésben.  

‒ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, az új Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a 
büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr., valamint a 
javítóintézeti rendtartásról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet változásai 
végrehajtása érdekében, megtörtént az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
felügyelete alatt álló intézményekbe újonnan érkező, fiatalabb korosztály 
elhelyezését és életkor szerinti elkülönítését szolgáló helyiségek kialakítása, 
illetve átalakítása, a jogszabályban előírt személyi feltételek biztosítása. 

 
Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósítás alatt álló fejlesztések, a 
gyermekvédelem szempontjából: 

‒ A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.1.B-11/1 kódszámú 
„Bentlakásos intézmények kiváltása „B” Gyermekvédelmi Komponense” c. 
pályázati felhíváson 3.000,0 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre. A 
felhívásra 15 db pályázat érkezett 11 db projekt nyert támogatást. A 
gyermekvédelmi szakellátás területéről 8 db pályázat nyert összesen 2.210,4 
millió forint értékben, a gyermekjóléti alapellátás területéről 3 db pályázat 
nyert: két gyermekek átmeneti otthona és egy családok átmeneti otthona, 
összesen 487,7 millió forint értékben. A program elvárása a gyermekek, fiatalok 
elhelyezési körülményeinek jelentős javulása és ezáltal, önálló életre való 
felkészülésük eredményesebbé válása, továbbá a projektek keretében létrejövő 
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épületekkel szembeni energiahatékonysági követelmény miatti 
költségmegtakarítás. 

‒ A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú 
„Bentlakásos intézmények korszerűsítése” pályázati kiírásban 7.010 millió 
forint volt a rendelkezésre álló forrás összege. Több mint 300 db pályázat 
érkezett. A gyermekvédelmi szakellátás területéről 6 db pályázat összesen 433,8 
millió forintot nyert, amelyből 15 lakásotthon és 2 gyermekotthon 
korszerűsítése valósul meg. A gyermekjóléti alapellátás területéről 5 db 
pályázat összesen 553,2 millió forintot nyert. Mindez összesen: 11 db nyertes 
pályázat gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatot tekintve: 987,0 millió forint. 
A projektek keretében korszerűsített épületekkel szemben az 
energiahatékonyság alapvető követelmény, ezért költségmegtakarítás is várható. 

‒ A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP 3.4.3/11/1 kódszámú 
„Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” c. 2.250,0 millió 
forint értékű Kiemelt Projekt projektgazda szervezete az EMMI Debreceni 
Javítóintézete. A projekt keretében Nagykanizsán létrejön egy új 106 férőhelyes 
javítóintézet fiúk részére, amely tervezetten 2015 januárjától fogadja a 
fiatalkorú előzetesen fogvatartott és javítóintézeti nevelésre ítélt fiúkat, 
elsősorban dél- és közép- Dunántúlról. A kiemelt projekt keretében megtörténik 
a javítóintézeti nevelés tevékenységeinek sztenderdizálása, elkészülnek 
protokolljai is, valamint a fiatalkorúak számára re-szocializációs, önfenntartó 
képességet fejlesztő, és munkaerő-piaci megjelenést erősítő képzések, tréningek 
is helyet kaptak.  

‒ A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 5.4.1-12/1 kódszámú „A 
szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési 
kapacitások megerősítése, szociálpolitika döntések megalapozása” című kiemelt 
projekt gazdája a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. A projekt 
kiemelendő céljai a gyermekvédelmi szakellátás szemszögéből 820,0 millió 
forint értékben a gyermekvédelmi szakellátás keretében nyújtott ellátások 
egységes szakmai szabályzóinak elkészítése, egyénre szabott tervezési-
értékelési rendszer kidolgozása, a tartósan beteg, fogyatékos, 0-3 életkorú 
gyermekek különleges, a súlyos pszichés tüneteket mutató, disszociális 
magatartású, szenvedélybeteg gyermekek speciális ellátási protokolljainak 
kidolgozása.  

‒ A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 5.4.2-12/1 kódszámú 
„Központi szociális információs fejlesztések” c. Kiemelt Projekt projektgazdája 
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A gyermekvédelmi szakellátás és 
gyámügyi igazgatás szempontjából legfontosabb célok megvalósítására 
rendelkezésre álló keret 1.000,0 millió forint. A gyermekvédelmi szakterület 
célja a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok feladatellátásával, valamint az 
örökbefogadások előkészítésével kapcsolatos, meglévő nyilvántartási 
rendszerek korszerűsítése, elektronizálása országos szinten, és a különböző 
szereplők közötti rendszerkapcsolatok megteremtése, továbbá a szociális és 
gyámhivatalok működési engedélyezési, hatósági ellenőrzési eljárásainak 
elektronizálása.  
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‒ A Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 5.4.10-12/1 kódszámú 
„Szociális képzések rendszerének modernizációja” c. Kiemelt Projekt gazdája a 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. A projekt hangsúlyos célja 
gyermekvédelmi szakellátási aspektusból a nevelőszülői ellátás fejlesztése 
képzéseken keresztül, 1.200,0 millió forint értékben. A projekt keretében 
megvalósul a nevelőszülő képzés és továbbképzés megújítása, kialakításra kerül 
a gyermekvédelmi gyámi feladatok ellátására felkészítő továbbképzés, 
kidolgozásra kerül a nevelőszülői tanácsadói feladatellátásra felkészítő képzés, 
és a kapcsolódó képzési segédanyagok. A projekt komplexitását az adja, hogy 
valamennyi, a projekt keretében megújított, kidolgozott képzés bonyolítása is a 
projekt feladata, amely képzéseken a nevelőszülők és az érintett szakemberek 
részvétele térítésmenetesen biztosított. 2013 októberében 1 800 fő részvételével 
megkezdődött az OKJ-s nevelőszülő szakképzés 73 csoportban, 47 helyszínen. 
Az 1 800 fő közül 200 fő új, a nevelőszülői tevékenység iránt érdeklődő, 1 600 
fő már működő, azonban nevelőszülő szakképzettséggel nem rendelkező 
személy. Megkezdődtek a gyermekvédelmi gyámi képzések összesen 455 fővel 
14 helyszínen, 18 csoportban. A képzések 2014. május végére fejeződnek be.  
 

Az EGT forrásból finanszírozottan előkészítés alatt áll, a donor államok által 
jóváhagyott „Veszélyeztetett fiatalok” program. 

‒ A javítóintézetekből és gyermekotthonokból kikerülők önálló életre való 
felkészítésének támogatása - Kiemelt projektben kidolgozandó módszertannal, 
majd ezt követően nyílt pályázatok meghirdetésével. 
A nyílt pályázatokra rendelkezésre álló forrás összege: 2,0 millió EUR,  
megjelenésük 2014. I. félévében várható.  

‒ A gyermekvédelmi szakellátásban élő, ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett, kettős szükségletű/több tünet-együttest 
mutató gyermekek gyermekotthoni elhelyezéséhez férőhelyfejlesztés a meglévő 
férőhelyek bázisán - Kiemelt projektben kidolgozandó módszertannal, majd ezt 
követően nyílt pályázatok meghirdetésével. 
A nyílt pályázatokra rendelkezésre álló forrás összege 2,4 millió EUR, 
megjelenésük 2014. I. félévében várható. 

E két fejlesztési terület módszertana egy Kiemelt projektben kerül kidolgozásra. E 
Kiemelt Projekt rendelkezésére álló forrás összege: 0,6 millió EUR, és projektgazdája 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma.  
 
 

II. Családpolitikai feladatok 
    
A családpolitikai programokon belül a miniszter meghatározza a család- és 
népesedéspolitikával kapcsolatos politikai irányelveket, koordinálja az ezzel 
kapcsolatos jogszabály alkotási folyamatokat és az intézményközi együttműködést. 
Nyomon követi a társadalmi folyamatok és az azzal kapcsolatos kutatások 
eredményeinek változásait, kapcsolatot tart a családok érdekvédelmi szervezeteivel és 
a területen működő civil kezdeményezésekkel, s össztársadalmi szinten családpolitikai 
programokkal segíti a családbarát közbeszéd népszerűsítését, a családdal, 
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gyermekvállalással, életvédelemmel kapcsolatos közgondolkodás megerősítését, a 
család, mint alapvető társadalmi érték minél szélesebb körben történő megjelenítését. 
 
A családpolitikai programok a családok társadalomban betöltött meghatározó szerepét 
erősítik, a családi értékeket népszerűsítik, a különböző társadalmi csoportoknak szóló 
programokkal, és aktivitásokkal segítik a családbarát közgondolkodás előtérbe 
kerülését, valamint koordinálják a családi élet és a munka összeegyeztetésének 
segítését, ezek révén pedig a népesedési helyzet javítását. 
 
 
A 2013. évben megvalósított legfontosabb feladatok és tevékenységek:  

‒ Kialakításra és bevezetésre került a GYED Extra intézkedéscsomag, amely 
magában foglalja a gyed/gyes melletti munkavégzés szabályainak 
megváltoztatását, a testvér születése esetén történő új ellátási szabályok 
kidolgozását, a diplomás gyed bevezetését és a kisgyermekes szülők után 
fizetendő munkáltatói terhek csökkenését. 

‒ A gyermekes családok megerősítését szolgáló civil szervezetek által 
folytatott tevékenységek, a  családok számára nyújtott szolgáltatások egyedi 
támogatási szerződéseken keresztül történő támogatása, a kormányzati 
családpolitikai célokkal összhangban került megvalósításra 
(Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetsége, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, Kecskemét-
Széchenyiváros Közösségépítő Egyesület, Otthon Segítünk Alapítvány, 
Missio Christi Alapítvány, Végeken Egészséglélektani Alapítvány, Együtt 
az Életért Egyesület, Magyar Házasságvédő Misszió, Alfa Szövetség, 
Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület, Bibliai 
Házassággondozó Szolgálat, FAMILIARE Társadalomszervező Központ). 

‒ A Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE) és a Kárpát-medence 
Családszervezetek Szövetségével (KCSSZ) folytatott együttműködés 
keretében erősödött a hazai és a határon túli családszervezetekkel való 
kapcsolattartás. Kiemelkedő rendezvényként valósult meg 2013. április 12-
én a Parlamentben a Családláncban résztvevő magyar családszervezetek 
Kárpát-medencei Magyar Családkongresszusának ülése. 

‒ A Házasság Nemzetközi Világnapjához kapcsolódóan folytatódott az 
„Együtt” című kiadvány szerkesztési, készíttetési, és a házasságot kötők 
részére történő eljuttatásának feladatai. 

‒ A Népesedés Nemzetközi Világnapjához kapcsolódva, az előző évek 
kezdeményezését követve, folytatódtak a babaköszöntő ajtódísz és emléklap 
elkészítésével és a kismamákhoz való eljuttatásával kapcsolatos feladatok. 

‒ A családpolitikai célú pályázatok („Családbarát munkahelyek kialakítása és 
fejlesztése 2013.” és „Családbarát Közgondolkodás népszerűsítése 2013”) 
kiírásával 2013-ban is megvalósult a családbarát közgondolkodást 
népszerűsítő és a családbarát foglalkoztatást elősegítő szervezetek célzott 
támogatása.  

‒ A Családbarát Munkahely pályázathoz díjátadó ünnepség szervezése és 
támogatása történt, amelynek célja, a tudományos kutatások eredményeinek 
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bemutatása mellett, a társadalom széleskörű tájékoztatása, a munkáltatók, a 
munkavállalók fokozott megszólítása. 

‒ Megrendezésre került a „Szabad egy táncra” rendezvény, amely a 
párválasztás és családalapítás előtt álló fiatalokat célozta meg. 

‒ Támogatásban részesült az „Édes Kisbabám” projekt, amelynek keretében a 
2013. évben a gyermeket vállaló családok, a kismamák részére tájékoztató 
anyagok eljuttatása valósult meg a kórházak szülészetein keresztül. 

‒ Megrendezésre került a „Fókuszban a Család” konferencia a Parlamentben 
2013. november 5-én, ahol a szakterület átfogó tájékoztatást adott a 
kormány családok számára nyújtott intézkedéseiről, és több külső 
szakember segítségével különféle családügyi jó gyakorlatok bemutatására 
került sor. 

‒ Támogatásban részesült a Nagycsaládosok Országos Egyesületének a 
„Termelőkkel a családokért” című adventi programja, amelynek keretében a 
nehéz körülmények között élő családok – köztük a gyermeküket egyedül 
nevelők - megsegítése céljából 2013 család részére alapvető hideg 
élelmiszerekből álló élelmiszercsomag összeállítása és eljuttatása valósult 
meg.     

 
EU tagságunkból fakadóan a minisztérium több szervezet munkájában is hivatalos 
képviseletet lát el, úgy, mint magas szintű Nemek Egyenlősége Munkacsoport (HLG), 
Nemek Egyenlősége Szakértői munkacsoport (EIGE), Európa Tanács női 
egyenlőséggel foglalkozó munkacsoport (ET-GEC). E szervezetek munkájában 
folyamatosan részt vesznek a delegáltak, részben az anyagok írásbeli 
véleményezésével, javaslatokkal, részben a külföldi rendezvényeken való részvétel 
útján.  
 
A szakterület részt vett az EU Tanács keretében működő Szociális Kérdések 
Munkacsoport (SQWP) munkájában. Bekapcsolódott az ENSZ ülésszakok 
záródokumentumainak, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 
határozattervezeteinek előkészítési és szövegezési munkálataiba is: így többek között a 
Népesedési és Fejlődési Konferencia (CPD), valamint a Nők Helyzetével Foglalkozó 
Bizottság (CSW) záródokumentumainak előkészítési és szövegezési munkájában, 
valamint az ezzel kapcsolatos EU stratégia kidolgozásában is részt vett.  
 
Az ENSZ Nőjogi Egyezménnyel (CEDAW) kapcsolatban a Nőjogi Bizottság 
kérdéseire elkészültek a részletes, konkrét válaszok. Az országjelentés védése Genfben 
az ENSZ Nőjogi Bizottsága előtt sikeresen megtörtént 2013 februárjában. 
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III. Idősügyi programok 
 
Az idősügyi feladatok területén célkitűzés volt a 2012. évi kiemelt európai uniós év, a 
„Tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve” programjainak, 
jó gyakorlatainak folytatása. Az idősügyi programok támogatása azt a célt szolgálta, 
hogy az idősebb generációk társadalmi párbeszéde, érdekképviseletének elősegítése 
megfelelő kormányzati szinten és minőségben biztosítva legyen, emellett segítse, 
biztosítsa az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor 
gyakorlatának megvalósítását segítő idősbarát programok és modellkísérletek 
kidolgozását, megvalósítását, az Idősbarát Önkormányzat díjjal kapcsolatos 
pályáztatási, értékelési, szervezési feladatok, az Idősügyi Tanács működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátását.  
A célok elérését az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról szóló 81/2009. (X. 2.) OGY 
határozat, az Idősügyi Tanácsról szóló 1275/2010. (XII. 8.) Korm. határozat az 
Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM 
együttes rendelet szabályozza.  
 
Az Idősügyi Tanács a Kormány tanácsadó testülete, elnöke a miniszterelnök, alelnöke 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős 
államtitkára. Az Idősügyi Tanácsnak az idősek életkörülményeit közvetlenül érintő 
kérdésekben véleményezési és javaslattevő lehetősége van.  
 
A hagyományoknak megfelelően az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Belügyminisztérium által közös pályázat került meghirdetésre önkormányzatok 
számára a 2013. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére. A Díjat a pályázat 
útján azok a helyi önkormányzatok nyerhették el, amelyek alapfeladatukon túl 
példamutató kezdeményezéseket tettek az időskorú lakosság érdekében. A pályázók 
közül idősbarát önkormányzat díjban 4 db, megosztott díjban 4 db, és különdíjban 5 db 
önkormányzat részesült. A Díjátadásra és egyéb idősügyi kitüntetések átadására a 
Parlamentben került sor. Az ünnepségen szakmai kitüntetés átadására is sor került, 
Idősekért Díjban részesült 10 fő, a találkozón összesen 400 fő vett részt. 
 
Az Idősek Világnapjának központi ünnepsége a Művészetek Palotájában került 
megrendezésre, az ország különböző településeiről mintegy 1 300 fő idős vett részt az 
eseményen. 
 
2013 tavaszán került kialakításra a kifejezetten idősek számára információt nyújtó jo-
kor.hu honlap. 
 
A minisztérium támogatásával 2013. évben jelent meg a 2012. évben „Idősek és 
idősödés a mai magyar társadalomban” címmel megrendezésre került konferencián 
elhangzott előadásokból összeállított konferenciakötet. A minisztérium támogatásával 
Életút-találkozók kerültek megrendezésre, amelynek szervezését az Országos 
Nyugdíjas Polgári Egyesület vállalta. A nagy érdeklődésre számottartó, idősek 
közösségeit megszólító programsorozat, a korábban meghirdetésre került „Életút” és 
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„Hogyan őriztük meg?” című pályázatok nyerteseinek bevonásával került országszerte 
megrendezésre.  
 
A megelőző évek sikeres irodalmi pályázatai sorát bővítette a 2013 nyarán kiírt újabb 
„Életünk” önéletírói pályázat. A 371 pályázó közül, 106 részesült elismerésben. A 
pályázat – a korábbi két pályázattal együtt – alkalmat adott a Trefort-kert 
Alapítványnak az „Életrajz, önéletírás, emlékezet” című konferencia megszervezésére, 
amelynek előadásaiból ugyancsak kiadásra kerül egy összeállítás, amelynek 
megvalósítása áthúzódik a 2014. évre.  
 
A 2013. év végén került kiírásra a Kulturális Staféta meghívásos pályázat, amelyen 
azok indulhattak, akik részt vettek a Szociális Igazgatók és Szakemberek 
Magyarországi Egyesülete által szervezett „Idősek határokon átívelő” kulturális és 
művészeti vetélkedőjének országos elődöntőjén. A meghirdetett vetélkedőre 
hazánkban és az országhatárról túl mintegy 10 ezer fő jelentkezett. A megyei 
elődöntők 16 helyszínen zajlottak, az országos elődöntőn, Pécsett, közel 1 000 fő vett 
részt, az országos döntőn a budapesti Operett Színházban, 36 produkcióban, 190 fő 
szereplő lépett fel. 
 
Figyelemfelhívó, a generációk közötti együttműködés fontosságát erősítő 
rendezvények szervezése is történt. A Nemzedékek Hete alkalmából 2013. évben 
közismert emberek, köztük miniszterek, állami vezetők 23 iskolát látogattak meg, 
rendhagyó osztályfőnöki órát tartva a gyermekeknek, beszélgetve az idősödésről, a 
nemzedékek közötti kapcsolatokról.  
 
 

IV. Fogyatékosságügyi programok 
 
A tárca küldetése a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének előmozdítása, az 
érintettek társadalmi integrációjának növelése. Mindezt az államigazgatás, továbbá az 
Országos Fogyatékosságügyi Tanács működtetése útján, a civil koordináció révén 
valósítja meg. Fontos célkitűzés a nemzetközi szervezetekben való aktív szakmai 
munka révén a bevált külföldi gyakorlatok adaptálása, illetve a jogszabályi környezet 
terén elért hazai vívmányok külföldi terjesztése, a gyógyászati és életvitelt könnyítő 
segédeszközellátás szabályainak a fogyatékos személyek igényeihez való 
hangolásában történő kezdeményező közreműködés.  
 
A célkitűzések között is szerepelt és a gyakorlatban is megvalósultak a már évekkel 
ezelőtt bevezetett támogatási programok folytatása, úgy mint:  

• jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása;  
• fogyatékos személyt otthon nevelő/ápoló családok ideiglenes tehermentesítése 

céljából szakszerű felügyeletet biztosító szolgáltatás támogatása;  
• fogyatékosok országos, regionális, illetve helyi szervezetei működésének és a 

célcsoport érdekében végzett szakmai programjaik támogatása;  
• fogyatékosok önálló életvitelét segítő kutyák kiképzésének támogatása;  
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• látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatásnyújtás a szolgáltatást 
biztosító szervezetek teljesítményarányos támogatása révén;  

• fogyatékosokat bentlakásos intézményi keretek között gondozó nem állami, 
nem egyházi fenntartású szervezetek támogatása;  

• autista és halmozottan fogyatékos személyeket ápoló lakóotthonok kiegészítő 
támogatása;  

• fogyatékos személyt nevelő szülők részére mentálhigiénés, vagy tájékoztató 
jellegű szülősegítő szolgáltatást nyújtó civil szervezetek szülősegítő 
programjainak támogatása;  

• fogyatékos (megváltozott munkaképességű) dolgozók közreműködésével 
előállított termékeket bemutató rendezvény - Segítő Vásárlás címmel – 
támogatása, valamint az Országos Fogyatékosságügyi Tanács működésének 
támogatása is. 

 
Emellett a következő új feladatok támogatására került sor:  

• „Újrafestett Valóság" címmel külföldi helyszíneken, magyar képzőművészek – 
köztük fogyatékos alkotók - munkáinak kiállítása; 

• kora gyermekkori intervenciós szolgáltatásnyújtás támogatása a Győr és 
környéke területén élő fogyatékos gyermekek számára; 

• fogyatékos fiatalok részvételével megvalósult szavaló-, illetve mesemondó 
verseny; 

• Nick Vujicic világhírű fogyatékos motivációs tréner jótékonysági előadásainak 
támogatása; 

• a fogyatékosok önálló életvitelét segítő kutyák vizsgarendszerét, nyilvántartási 
rendszerét működtető Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület 
működésének és szakmai programjának támogatása. 

 
A tárgyévben megvalósult főbb eredmények a következők voltak:  
 
A 2013. évben az Országgyűlés módosította a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt. Ennek keretében 
a  fogyatékos személy fogalma harmonizálásra került a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ Egyezménnyel. A módosítás révén új társadalmi 
csoportok kerültek törvényi szinten is a fogyatékossági kategóriába (pl. 
pszichoszociális fogyatékos -korábbi pszichiátriai beteg- emberek csoportja, 
beszédfogyatékos emberek, stb.).  
 
Eltörlésre kerültek az akadálymentesítési kötelezettség haladékául szolgáló törvényi 
határidők, így azonnali és folyamatos kötelezettség lett rögzítetve minden érintett 
számára. Újraszabályozás révén átalakult az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 
működése, a Tanács tagjai kiegészültek új fogyatékossági csoportokat képviselő 
szervezetekkel. A 2009 óta változatlan összegben folyósított fogyatékossági támogatás 
összege 2013 júniusától, évente a nyugellátásokkal azonos mértékben emelkedik.  
 
Széleskörű szakmai és civil egyeztetés mellett, megtörtént az új Országos 
Fogyatékosságügyi Program előkészítése, amely – stratégiai dokumentumként –  a 
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2014-2020 közötti időszakra határozza meg a fogyatékosságügyi szakpolitika alapvető 
célkitűzéseit. 
 
Új Széchényi Terv keretében a fogyatékos személyek ellátását fejlesztő programok:  
 
TÁMOP 5.4.7. - Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak 
továbbfejlesztése   
A projekt célja az elemi rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a 
rehabilitációs hálózat bővítése a szolgáltatással le nem fedett megyék vonatkozásában, 
a látássérült személyek és a velük foglalkozó szakemberek tájékoztatásának javítása. 
Egységes látásvizsgálati és komplex állapot-felmérési eljárás bevezetése, látásvizsgáló 
központ kialakítása, amely elősegíti a szükségletekre alapozott egyéni rehabilitációs 
programok kialakítását. Módszertani központ kialakítása. Az elemi rehabilitációt, mint 
szakmai tevékenységet meghatározó előírások kidolgozása, a szolgáltatást nyújtó 
humánerőforrás kapacitások bővítése, fejlesztése. A program keretösszege 1.200,0 
millió forint, a projekt megvalósítása folyamatban. 
 
TÁMOP 5.4.11. - Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos 
lefedettségű szakmai tanácsadó hálózat kiépítése  
A projekt célja, hogy javuljon a társadalom és az ellátó rendszer felkészültsége, és 
erősödjön az autizmussal élők integrációjának elfogadása, támogatása. A fogyatékos 
és megváltozott munkaképességű személyek, ezen belül az autizmussal élő 
munkavállalók számára munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtani képes, felkészített 
rendszer létrehozása.  
A közszolgáltatások autizmus specifikus szolgáltatási minőségének és 
hozzáférhetőségének javítása annak érdekében, hogy javuljon az autizmussal élő 
személyek és családjaik társadalmi integrációja, ezen belül a foglalkoztatottságuk. 
A program keretösszeg: 800,0 millió forint, a projekt megvalósítása folyamatban van. 
 
TÁMOP 5.4.5.  - A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai 
tudásának kialakítása (keretösszege 450,0 millió forint), és TÁMOP 5.4.6.A. 
(keretösszege 600,0 millió forint), az ezen tudás elterjesztése és hozzáférhető 
szolgáltatások fejlesztése  
A pályázatok célja a fogyatékos emberek életminőségének javítása, az önálló 
életvitelük és társadalmi integrációjuk erősítését szolgáló egyenlő esélyű hozzáférés 
megvalósításának folyamatos szakmai elősegítése, képzések megvalósítása a 
folyamatos fenntarthatóságának biztosítása révén. A fogyatékos személyek számára 
ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények férőhelykiváltásához az érintett 
szakemberek felkészítése, az átalakítást segítő mentorhálózat kialakítása és 
működtetése. Az akadálymentesítéssel, egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával 
kapcsolatos ismeretek elterjesztéséhez akkreditált képzések lebonyolítása, az ismeretek 
közoktatásba történő integrálása. 
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V. Esélyteremtési programok 
 
A tárca fontos feladata a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása, a kormányzat 
esélyteremtő programjainak, család- és szociálpolitikájának támogatása, és a hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi integrációjának elősegítése, valamint az önkéntes 
tevékenység előmozdítása. 
Magyarország Alaptörvényének XV. cikke deklarálja, hogy „Magyarország az 
esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” Az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
ezt kiegészítve bevezetőjében kimondja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása 
elsősorban állami kötelezettség. A fentebbi cél megvalósítása, valamint ezen állami 
szerepvállalás jegyében működik – az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat átalakítása 
eredményeként létrejövő – Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, amely 
a kormányzat esélyteremtési és családügyi szakpolitikájának helyi szintű 
megvalósítását szolgálja. 
A hálózat kiemelt feladatai közé tartozik a társadalmi attitűdformálás, a meglévő 
előítéletek leküzdése, az előítéletesség kialakulásának megakadályozása elsődlegesen 
a gyerekek és az ifjúság körében, az esélyteremtés területén tevékenykedő civil és 
egyéb szervezetek, valamint az önkormányzatok és munkáltatók közötti partnerség-
építés és koordinációs feladatok ellátása, pályázati programok generálása, szakmai 
műhelyek, képzések, konferenciák, tréningek szervezése, panaszfelvételi lehetőség 
biztosítása az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatáskörébe tartozó ügykörben, 
esélyegyenlőségi témák adekvát és rendszeres megjelenésének erősítése a helyi 
médiában. 
Emellett az esélyteremtési házak foglalkoznak családi életre nevelő programok 
szervezésével, gyakorlati családsegítő szolgáltatások, valamint családbarát 
munkavállalást segítő szolgáltatások közvetítésével és szervezésével is.  
A minisztérium szakmai koncepciója alapján az esélyteremtési házak a helyi 
beágyazottság megteremtése, illetve növelése érdekében lehetőség szerint 
önkormányzati tulajdonú, akadálymentes ingatlanokban működnek. 
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak országos hálózata egy, a kormányzati 
szakpolitikát közvetítő, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyi szervezeteinek 
együttműködését elősegíteni tudó, azt a helyi döntéshozói folyamtokba becsatornázni 
képes, a társadalomban a hátrányos megkülönböztetés által érintett csoportokkal 
szembeni előítéletek felszámolását és a tolerancia megerősítését felvállaló hálózat. A 
hálózat szakmai tevékenységének koordinációja során kiemelt prioritás a működés 
stabilizálása, a hatékonyság, a szakmai színvonal és eredményesség további 
fejlesztése.   
Az átalakult hálózat széles körben való ismertté tétele, a tervezett és megvalósult helyi 
programokról, eseményekről való folyamatos tájékoztatás érdekében egy új honlap 
létrehozása, a hálózat egységes megjelenését szolgáló arculat átdolgozása kezdődött 
meg a 2013. év végén. 
 
Szakterületi prioritás a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem visszaszorítása, az 
áldozatok védett elhelyezését, teljes körű ellátását és krízisintervencióját végző 
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ellátórendszer működtetése és fejlesztése, az áldozattá válás megelőzése, valamint a 
széleskörű társadalmi szemléletformálás. 
 
Hazánkban az úgynevezett krízisközpontok biztosítanak szállást és komplex segítő 
szolgáltatásokat a kapcsolati erőszak azon áldozatai számára, akik a bántalmazás miatt 
– akár gyermekkel, akár gyermek nélkül – otthonuk elhagyására kényszerülnek. A 
családok átmeneti otthonai rendszerébe integrált krízisközpontok a bántalmazott 
nőknek saját jogukon és nem gyermekük jogán nyújtanak segítséget. A szolgáltatás 
igénybevétele önkéntes és ingyenes. Az ellátás időtartama maximum 4 hét, amely egy 
alkalommal legfeljebb 4 héttel meghosszabbítható.  
A kríziskezelő központokban ellátottak társadalmi reintegrációját és a másodlagos 
viktimizáció megelőzését segítik a félutas kiléptető házak, amelyek hosszú távú 
(maximum. 5 éves) lakhatási lehetőséget és szakmai (főként jogi és pszichológiai) 
segítséget nyújtanak a lakóknak.  
 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kötött hároméves keret-
megállapodások, valamint az éves feladatellátásra vonatkozó támogatói döntések 
alapján, a 2013. évben folyamatosan működött (a 2011. évben sikeresen pályázó) 14 
krízisközpont, és 4 félutas kiléptető ház.  
 
Folytatódott a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatává válását 
megelőzni hivatott prevenciós program, továbbra is a 14-18 éves korosztályt 
megszólítva, de ezúttal – a valószínűsíthető nagyobb érintettség miatt – a 
szakiskolákra, szakközépiskolákra fókuszálva.  
 
A kapcsolati erőszak elleni küzdelemben kiemelten fontos feladatot jelent a látencia 
oldása, ezért minél szélesebb körben hangsúlyozni kell a kapcsolati erőszak 
elfogadhatatlanságát.  
 
A minisztérium aktívan részt vett az Európa Tanács a nőkkel szembeni erőszak és a 
kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló (ETS 210.) 
Egyezményéhez (Isztambuli Egyezményhez) való csatlakozás előkészítésében. 
 
A tárca látta el a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvényben foglalt hatósági feladatokat, és vezette az abban meghatározott hatósági 
nyilvántartást.  
A 2013. évben folytatódott a Nemzeti Önkéntes Stratégiában (1068/2012. (III. 20.) 
Korm. határozat a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a 
végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról) meghatározott intézkedések 
végrehajtása, úgy mint az önkéntesség kultúrájának fejlesztése, a speciális 
célcsoportok bevonásának támogatása, és a hátrányos helyzetű csoportok 
integrációjának elősegítése.  
Ennek keretében lezárult az állami szervek és civil szervezetek képviselőiből álló 
munkacsoport keretében történt közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvény felülvizsgálata, amelynek eredményeként a törvény módosításra 
került. A hatályos törvény megteremti az összhangot a közigazgatási hatósági eljárás 
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és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek a hatósági 
nyilvántartásra vonatkozó, 2013. július 1-jétől hatályos szabályaival. Pontosításra 
került a bejelentéshez csatolandó iratok köre és a minisztériumi adatbeszerzési 
kötelezettség. A módosítás elhatárolja az iskolai közösségi szolgálat fogalmát a 
közérdekű önkéntes tevékenységtől, és bejelentési lap helyett a regisztrációhoz 
szükséges minimum adattartalmat határoz meg, amely alapján kialakításra kerülhet az 
aktuális bejelentési lap dokumentuma. 
 
Magyarország lépéseket tett az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási 
Hadtest felállításába és működtetésébe történő bekapcsolódásra, és összefoglalásra 
kerültek az önkéntesség területén eddig elért eredmények, és megfogalmazódtak a 
Nemzeti Önkéntes Stratégia által kijelölt célokhoz kapcsolódó további intézkedések.   
 
Az önkéntes tevékenység társadalmi elismerése céljából létrehozott Pro Voluntarius 
díj (a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet alapján) 2012. évben került megalapításra, 
amely minden évben az emberi erőforrások minisztere által azon szervezetek, illetve 
magánszemélyek részére kerül átadásra, akik kiemelkedő tevékenységükkel 
hozzájárultak az önkéntesség kultúrájának fejlődéséhez. A díj kiosztására első ízben 
2013. december 7-én került sor, négyen (2 személy, 2 szervezet) kaptak Pro 
Voluntarius díjat, hatan (4 személy, 2 szervezet) miniszteri elismerő oklevélben 
részesültek. 
 
Az önkéntesség területét érintően támogatási forrásból kezdődött meg a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülő emberek – szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény - a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
való jogosultság megszerzése önkéntes tevékenység által – 30 napos közérdekű 
önkéntes tevékenységének hazai tapasztalatai kapcsán született jó gyakorlatok, 
tapasztalatok összesítése és ezeknek egy szakmai fórumsorozat keretében történő 
terjesztése. A 2013. évben kezdődött meg a Nemzeti Önkéntes Stratégiában előírt, az 
önkéntesség magyarországi helyzetéről készítendő reprezentatív, átfogó kutatás 
lefolytatása, illetve az arról szóló összefoglaló tanulmány elkészítése is. 
 
Az Új Széchenyi Terv keretei között, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal 
társfelelősségben előkészített TÁMOP 5.5.2-11/1 – „Az önkéntesség elterjesztése a 
Közép-magyarországi régió területén”, valamint a TÁMOP 5.5.2-11/2 – „Az 
önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén” című pályázati 
felhívásokhoz kapcsolódóan folytatódott a támogatást nyert programok megvalósítása.  
A kiírások célja az önkéntesség hasznosságának bemutatása és önkéntesek bevonása a 
társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közcélú feladatok 
ellátásába konkrét önkéntes programok megvalósításán keresztül. Ennek keretében 
kiemelten fontos a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci, illetve 
társadalmi integrációjának előmozdítása, valamint a hátrányos helyzetű csoportok 
(idősek, nők -elsősorban a kisgyermekes nők-, fogyatékossággal élők, gyerekek - 
elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekek-, romák, hátrányos helyzetű településeken 
élők) szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása. 
Emellett a konstrukciók célja a korábbi kiírások eredményeként létrejött önkéntes 
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centrumok hálózatát kiegészítő, helyi önkéntes pontok hálózatának létrehozása, 
működtetése.  
A pályázatok eredményeként 102 darab szervezet részesül, összesen közel 1.700,0 
millió forint összegű támogatásban. 
 
 

VI. Foglalkozási rehabilitáció 
 
A tárca koordinálta a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú 
foglalkoztatásához kapcsolódó feladatokat.  Pályázati eljárás keretében működött a 
fejezeti kezelésű előirányzatból finanszírozott rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő 
bér- és többletköltség támogatása, továbbá megvalósult a szociális foglalkoztatás 
pályázati úton történő támogatása. Programok kerültek kidolgozásra az egyenlő esélyű 
hozzáférés és a komplex foglalkozási rehabilitáció elősegítésére, a fogyatékos fiatalok 
és pályakezdők munkaerő-piaci integrációját segítő speciális képzésre, nyílt 
munkaerő-piaci, védett és szociális foglalkoztatásra. 
A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatása és a 
szociális foglalkoztatást biztosító szervezetek fejlesztésével, támogatásával 
kapcsolatos feladatok a 2013. évi költségvetési támogatásból kerültek megvalósításra. 
 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény teremtette meg a 2013. évre jelentősen 
átalakított foglalkoztatási támogatási rendszert.  
Az átalakítást követően a támogatás hozzájárul a foglalkozási rehabilitáció céljainak 
eléréséhez, a tranzitálás, azaz a nyílt munkaerőpiacra történő visszahelyezés rendszere 
révén, illetve a támogatás időtartama a rehabilitációhoz szükséges időhöz igazodik. 
Emellett megtörtént az EU irányelvekkel történő összhangba hozás is. 
2012. november 17-én lépett hatályba a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a 
megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról, amely az utolsó mérföldkő 
volt a foglalkozási rehabilitációs rendszer átalakításában. Gyökeresen megváltozott a 
foglalkoztatási támogatások célja. A védett körülmények közötti tartós foglalkoztatás 
megtartása mellett, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 
elősegítése, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés 
feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó 
foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése, és legfőképpen a nyílt munkaerő-piacra való 
visszavezetése lett az elérendő cél. 
A munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a 
munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak 
havi létszáma a 30 főt eléri, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot 
meghaladja, és vállalja a rehabilitációs szakmai program végrehajtását. Így kis és nagy 
létszámú szervezetek egyaránt részt vehetnek a foglalkozási rehabilitációban. Emellett 
új, átfogó ellenőrzési rendszer biztosítja a szakmai követelmények folyamatos 
teljesítését. Az új szabályozás megfelel az európai szabályozásnak, a 800/2008-as EK 
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rendeletben foglaltaknak és kiemelt szerepet kapott a mérhetőség, az eredményesség 
és a hatékonyság ellenőrzése.  
A kormányrendelet módosításával bevezetésre került a munkahely-teremtési 
támogatás. Tekintettel arra, hogy a bér- és többletköltség támogatás havonta utólag 
került folyósításra, ezért az időarányosan fel nem használt keret terhére, a 2013. 
második félévében kiírásra került pályázat eredményeként további 720 új munkahely 
jön létre.  
A  bér,- és többletköltség támogatásban részesülő munkáltatókat szakmailag a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal ellenőrzi, a támogatások pénzügyi vizsgálatát a 
Magyar Államkincstár végzi. Az ellenőrzések tapasztalatainak visszacsatolásával 
folyamatosan fejlesztésre kerül a foglalkoztatási szolgáltatás.  A támogatási rendszer 
átalakítását követően – 2013. decemberi adat szerint - 60 000 fő vett részt támogatott 
foglalkoztatásban (szociális foglalkoztatásban 8000 fő, akkreditált foglalkoztatásban 
30 000 fő, Rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatásban 22 000 fő), amely közel 
40%-kal emelkedett az előző évi szinthez képest. 
A Rehabilitációs kártyával alkalmazott személyek száma az előző év decemberében 
foglalkoztatott mintegy 9 600 főhöz képest több, mint kétszeres javulás.  
Továbbá az alábbi két, széles körben ismert rendezvény, illetve rendezvénysorozat 
került továbbfejlesztésre.  

‒ A Fogyatékosság-barát munkahely elismerés bevezetését a Salva Vita 
Alapítvány kezdeményezte, és mivel az EMMI az egyik legfontosabb 
támogatóként vesz részt a programban, így lehetővé vált mindazokat a 
fejlesztéseket megvalósítani, amelyek a projekt jövőbeni sikeres működéséhez 
elengedhetetlenek.  

‒ A Segítő Vásárlás logó azt tanúsítja, hogy a megjelölt terméket legalább 50%-
ban megváltozott munkaképességű/fogyatékos embereket foglalkoztató 
munkáltató készítette. A Segítő Vásárlás logó használatának elsődleges célja, 
hogy élénkítse a megváltozott munkaképességű/fogyatékos emberek által 
készített minőségi termékek iránti keresletet, hogy a vevő vásárlásával 
támogathatja a megváltozott munkaképességű személyek munkavállalását, 
ezáltal erősítve a társadalmi szolidaritást. 2013. évben 53 munkáltató 
kérelmezte és kapta meg az általa gyártott termékekre vonatkozóan a Segítő 
Vásárlás logó használatára való engedélyt.   

 
A foglalkoztatási támogatási rendszer jogszabályi változásai mellett, az Új Széchenyi 
Terv keretében megvalósított fejlesztések is hozzájárultak a foglalkoztatás számszerű 
növekedéséhez és a foglalkozási rehabilitáció minőségi javulásához. 
 
TÁMOP 5.3.8 konstrukció egy kiemelt (TÁMOP - 5.3.8-11/A1) és két, pályázatos 
projekt (TÁMOP- 5.3.8.A2-12/1,  TÁMOP- 5.3.8.A3-12/1) keretében működik. 
A TÁMOP-5.3.8-11/A1 Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV), amely a megváltozott 
munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében 
történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram, kiemelt 
program, amelynek megvalósítása 2012. május 1-jétől 2015. június 30-áig tart. Ennek 
keretében egy Országos szakmai és módszertani központ került létrehozásra, amely 
szakmai, módszertani, informatikai hátteret, szolgáltatásokat, támogatást biztosít a 
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kiemelt programhoz szorosan illeszkedő TÁMOP-5.3.8-12/A3-as projektek 
kedvezményezetteiből létrejövő foglalkozási rehabilitációs szolgáltató és szakmai 
támogató hálózat tagjai számára. Ezek a szolgáltatók az akkreditált munkáltatók által 
foglalkoztatottak tranzitálásával kapcsolatos tevékenységekhez járulnak hozzá, és 
elősegítik a nyílt munkaerő-piaci integrációt.  
2013. év végéig 6 133 fő szakmai készség-alapú kompetencia felmérése valósult meg, 
és 3 556 fő képzésbe történő bevonása várható. 
A TÁMOP 5.3.8 konstrukció rendelkezésre álló forrása – A1, A2, A3 projektek –   
összesen 9.800,0 millió forint, amelyből 2013. évben 2.382,2 millió forint került 
felhasználásra. 
 
A TÁMOP 1.1.1.-12/1 program célja a megváltozott munkaképességük miatt 
hátrányos helyzetbe került személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése, 
valamint visszatérésük elősegítése az elsődleges munkaerőpiacra. Célcsoportja a nyílt 
munkaerő-piacon történő munkavégzéshez sikeresen rehabilitálható megváltozott 
munkaképességű emberek. A foglalkozási rehabilitáció megvalósulása érdekében 
munkatapasztalat-szerzést szolgáló bérköltség támogatás, képzési támogatás, utazási 
költség megtérítés, önfoglalkoztatóvá válás támogatás, munkaerő-piaci szolgáltatások 
igénybevételével kapcsolatos támogatások, valamint segédeszköz használatához 
nyújtott támogatás nyújtására kerül sor.  
A projektbe bevonásra kerülő célcsoport tervezett létszáma 10 000 fő. A célcsoport 
tagjai az egyéni rehabilitációs folyamat sikeres megvalósítása érdekében, 
humánszolgáltatásokban részesülnek (pl. a személyes rehabilitációs terv kidolgozása 
és a megvalósítás támogatása), támogatott képzésben, (2 500 fő szakmai képzése, 1 
500 fő külső szolgáltatók által nyújtott kompetencia-fejlesztő képzése), és támogatott 
foglalkoztatásban (5 000 fő) vesznek részt. 
A program 2012 novemberétől 2015. június 30-ig tart, a rendelkezésre álló forrás 
11.700,0 millió forint,  
 A 2013. decemberi időközi részbeszámoló alapján 5 953 fő került bevonásra, 3 444 
munkáltató 4 639 főre nyújtotta be munkaerőigényét, amely alapján 1 617 db 
támogatási szerződés került megkötésre. A tárgyévi forrás felhasználás 1.736,6 millió 
forint volt. 
 
A TIOP 4.2.1. programban közbeszerzési pályázat kiírására került sor a 
„Közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítésének feltérképezése” elnevezésű 
TIOP 4.2.1-11/K-2011-0003. számú projektre.  
A projekt célja, olyan online adatbázis létrehozása, amely mintegy 7 000 db 
közszolgáltatást nyújtó intézmény adatait tartalmazza arra vonatkozóan, hogy az 
intézmények által nyújtott szolgáltatások milyen mértékben felelnek meg az egyenlő 
esélyű hozzáférés feltételeinek. A felmérésbe a “semmit rólunk, nélkülünk” elv alapján 
érdekvédelmi szervezetek kerültek bevonásra, akikkel közösen lett kidolgozva a 
kérdőív, a felmérési módszertan és az értékelési rendszer. A felmérési eredmények 
megjelennek a felmérési adatbázis felhasználói felületén, ott a jogosultsággal 
rendelkezők részére ingyenesen hozzáférhetőek nemcsak az EMMI, hanem a felmérést 
ellenőrző érdekvédelmi szervezetek és rehabilitációs szakértők részére is.  
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A felméréshez 7 677 db intézmény került kiválasztásra, ebből a sikeres felmérések 
száma: 7 059 db, a felmért közszolgáltatások száma: 7 029 db, a felmért épületek 
száma: 7 015 db. 
A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy az egyes megyéken belül az 
akadálymentesség szempontjából az intézmények nagyságrendileg azonos arányban és 
a különböző igényeknek – legalábbis a felmérő ívekből kinyerhető adatok szerint – 
nagyjából azonos szinten felelnek meg. Ez alól nagyon jellemzően az intézmények 
hallássérülteket érintő infokommunikációs akadálymentessége jelent kivételt; ezen a 
területen az értékelésből kapott adatok rendre a megyei átlagok alatti eredményeket 
hoznak, jellemzően minden intézménytípusra. 
 
 

VII. Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 
 
A tárgykörben a tárca fő munkaterülete a szociális törvény alapján biztosított, 
személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi törvény 
alapján nyújtott gyermekjóléti alapellátások működésének szabályozása, felügyelete, a 
minőségi és a szükségletek szerinti mennyiségi fejlődés elősegítése. E cél érdekében 
feladata a jogszabályok előkészítése, szakmai és finanszírozási programok kialakítása 
és működtetése. 
 
A feladat kiterjed: 

• a szociális alapszolgáltatásokra, amelyek például a családsegítés, házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali tartózkodást és gondozást 
szolgáló intézmények,  

• a szakellátás keretében bentlakást nyújtó szociális intézmények, mint például a 
tartós ápolást, gondozást nyújtó szociális otthonok, rehabilitációs intézmények, 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, vagy a lakóotthonok, a támogatott 
lakhatás, 

• a gyermekjóléti alapellátások, mint a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek 
napközbeni ellátása (pl. bölcsőde, családi napközi), és az átmeneti elhelyezést 
nyújtó ellátás (gyermekek, családok átmeneti otthona).  

 
A szociális intézményrendszer a segítségre szoruló emberek számos csoportját látja el: 
az idősek, fogyatékosok, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a 
hajléktalanok. 
Állandó cél a szolgáltatások hatékonyságának, célzottságának javítása úgy, hogy az 
ország egész területén minden segítségre szoruló ember minőségi szolgáltatást tudjon 
igénybe venni.  
 
A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és 
krízisközpontok ellátó rendszerbe befogadott intézmények működésének 
fenntartásához évente teljesítményarányos, illetve a komplex alacsonyküszöbű 
szolgáltatások és utcai szociális munka esetében alapműködést biztosító pénzügyi 
forrás került biztosításra. 
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2013. január elsejétől került bevezetésre az 1993. évi III. törvényben a támogatott 
lakhatás, mint új szolgáltatási forma.  A támogatott lakhatás megfelelő feltételeket 
teremt ahhoz, hogy a fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, 
valamint hajléktalan emberek életkoruknak, egészségi állapotuknak és önellátási 
képességüknek megfelelő lakhatási, illetve szociális szolgáltatásokban részesüljenek.  
A támogatott lakhatás az igénybevevők komplex szükségletfelmérésén alapul. A 
komplex szükségletfelmérés bevezetése lehetővé teszi az egyéni igényekhez minél 
jobban igazodó ellátást.  
 
Ellátott feladatok: 
A hajléktalan-ellátás területén: 

- A hajléktalan emberek ellátásának az éves működésen túl kiegészítő pályázati 
forrásokkal történő támogatása. 

- Új gépjárművek beszerzésének támogatása az utcai szociális szolgálatok 
részére. 

- Vissza az utcáról program. 
A hazai forrásból támogatott program célja az életet veszélyeztető 
krízishelyzetek megelőzése és felszámolása, illetve az utcán élő hajléktalan 
emberek számának csökkentését célzó pályázati programok megvalósítása volt. 
A pályázaton belül támogathatóak voltak olyan innovatív, személyre szabott 
megoldásokat alkalmazó, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodó programok, 
amelyek révén a krízishelyzetben lévő, vagy krízistől fenyegetett, a közterületen 
élő egyének, párok, csoportok, családok kényszerű utcán élése megszüntethető, 
és lakhatási problémáik tartósan megoldhatóak.  

 
Falugondnoki hálózat működtetése 

‒ A mára közel 1 300 falu- és tanyagondnoki szolgálatból álló országos hálózat 
működtetése érdekében a szolgáltatást végzők által alakított egy-, vagy több 
megyét átfogó, érdekvédelmet, szakmai, módszertani támogatást biztosító 
egyesületek tevékenykednek.  

 
Gyermekek napközbeni ellátásait érintő feladatok 

‒ A gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények, valamint szolgáltatások 
fejlesztésére és kapacitásainak bővítésére az Új Széchenyi Tervben állt 
rendelkezésre pályázati forrás. A Regionális Operatív Program (ROP) keretében 
„szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztései” elnevezéssel jelentek meg pályázati felhívások (2007-2013 AT 
időszak).  
Az intézkedések célja, hogy azokon a településeken, ahol nincs a 3 éven aluli 
gyermekek számára bölcsődei ellátás, illetve kevés a rendelkezésre álló 
férőhely, ott új beruházásokkal, bővítésekkel biztosítsák a szolgáltatást. Fontos 
cél volt továbbá a meglévő férőhelyek korszerűsítése is.   

 
‒ A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott bölcsődei ellátás segíti a 

család és a munkahely feladatainak összehangolását, segíti a nők fokozottabb 
munkaerő-piaci részvételét és szocializációs szerepével hozzájárul a 
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gyermekszegénység, a társadalmi kirekesztődés csökkentéséhez, a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növeléséhez, hátrányaik 
leküzdéséhez. 
A Közreműködő Szervezet tájékoztatása alapján 2010-2014 között 7 régióban 
(Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-
Dunántúl, Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl) 211 szervezet több mint 
28.000,0 millió forintból 107 új bölcsődei intézményt hoz létre, több mint 6 000 
új férőhellyel, és több mint 4 800 meglévő férőhely is korszerűsödhet, továbbá 
mintegy 1 000 új munkahely is megvalósul. 

‒ A családi napközi tekintetében pedig 2010-2014 között 4 régióban (Dél-Alföld, 
Dél-Dunántúl, Közép-Magyarország, Nyugat-Dunántúl) 10 szervezet közel 
450,0 millió forint támogatásban részesül/részesült, amelynek eredményeként 
32 új szolgáltatás jön létre, mintegy 220 új férőhellyel. 

 
Gyermekétkeztetés tekintetében ellátott feladatok 

‒ 2013. január elsejével módosult a gyermekvédelmi törvény, amely szerint 
pontosan meghatározásra került, hogy a különböző típusú fenntartók milyen 
módon kötelesek biztosítani a gyermekétkeztetést.  
A nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a 
települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási 
területén, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-
oktatási intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben a 
gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai 
tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és a két további étkezést.  

‒ 2013. január elsejétől a költségvetési törvény értelmében a bölcsődében ellátott 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
étkeztetéséhez biztosított állami hozzájárulás összege az előző évi, 
gyermekenkénti 68 000,0 forint több mint 30%-kal, gyermekenként évi 
102 000,0 forintra megemelkedett.  

 
Az Új Széchényi Terv keretei között a szociális szolgáltatások fejlesztését célzó 
programok: 

‒ TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású 
bentlakásos intézmények korszerűsítése” 
A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítését, a 
szolgáltatásokat igénybevevők életkörülményeinek javítását, és a szakszerű 
ellátási körülmények biztosítását támogatja a TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, 
állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” 
című kiírás.  
A pályázat keretében korszerűsítésre két módon kerülhet sor: egyfelől az 
intézményi épület, az intézményben lévő lakóhelyiségek és közösségi terek 
korszerűsítésével. Másfelől az intézményben esetlegesen tapasztalható 
zsúfoltság enyhítésével, a belakható tér kitágításával. A bentlakásos 
intézmények korszerűsítése, mint fő tevékenység mellett, további cél az 
intézmény szolgáltatásainak a lakosság, illetve a működő alapszolgáltatások 
felé való bővítése. 
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A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények 
célcsoportjához tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi 
csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a helyi közösségben 
való aktív részvétele növekedjen. 
A pályázat keretösszege 7.010,0 millió forint, amelynek teljes összege a 
konvergencia régiók területén használható fel. A pályázat keretében elnyerhető 
támogatás összege: legalább 10,0 millió forint, de legfeljebb 180,0 millió forint 
lehet. A pályázati kiírásra összesen 315 darab pályázat érkezett be, amelyből 59 
db pályázó nyert el, összesen 6.850,0 millió forint támogatást. 

 
‒ TIOP-3.4.1.A-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása „A” Szociális 

intézmények komponense 
2011 júliusában a Kormány elfogadta az 1257/2011. (VII. 21.) Korm. 
határozatot a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális 
intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával 
kapcsolatos kormányzati feladatokról. A 30 éves stratégia első három évének 
átalakítását szolgáló Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program – Bentlakásos 
intézmények kiváltása - szociális intézmények komponens keretében 7.000,0 
millió forint áll rendelkezésre. A pályázat célja a stratégia által meghatározott 
elvek mentén az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú, fogyatékos személyek, 
pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegek számára ápolást-gondozást nyújtó 
bentlakásos szociális intézményi férőhelyek kiváltása. A pályázat I. 
szakaszában négy darab, a II. szakaszában két darab pályázat érkezett be –
valamennyi pályázat befogadásra került, összesen 6.000,0 millió forint 
keretösszeggel.  

 
‒ TÁMOP 5.3.3. program az utcán élők társadalmi beilleszkedése 

A program célja – építve az elmúlt évek hazai forrásból megvalósult lakhatási 
programjainak tapasztalataira is – az utcán élők számának csökkentése, az 
utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése 
foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, 
önálló életvitelük erősítésével, önálló lakhatásuk költségeinek támogatásával, a 
foglalkoztatás és a lakhatás elérését és megtartását segítő szociális munkával. A 
teljes 5.3.3. programra tervezett forrás 2.755,0 millió forint volt, és az elmúlt 
években több alkalommal került kiírásra a hajléktalanellátó szervezetek részére. 
A kiírások során a tapasztalatok azt mutatták, hogy a hajléktalan embereken 
belül a legsérülékenyebbekre, az utcán élők segítésére kell nagyobb hangsúlyt 
fektetni. A 2013. év végén kiírt felhívásoknak is már kifejezetten az utcán élők 
integrációját támogató programok elősegítése volt a fő céljuk. A nyertes 
programoknak a megvalósítása áthúzódik a 2014. évre. 
Összességében 42 program keretében, 2.240,0 millió forint került, ill. kerül 
felhasználásra. Ez azt jelenti, hogy az 5.3.3 programok várhatóan a tervezett 
keret 90 %-át használják fel az utcákon és a szállókon élő hajléktalan emberek 
társadalmi integrációjára. Az induló 2.750,0 millió forintos keretből megmaradt 
521,0 millió forint terhére 2013. év végén a konvergencia régiók támogatására 
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kiírt felhívásra, összesen 16 db pályázat érkezett be, 801,8 millió forintos 
támogatási igénnyel. A pályázatok elbírálása áthúzódik a 2014. évre. 
A TÁMOP-5.3.3 programok sikeres megvalósítását külön kiemelt projekt 
támogatta (TÁMOP-5.3.2), a munkaerő-piaci foglalkoztatás és az önálló (a 
hajléktalan szállásrendszeren kívüli, lakásban történő) lakhatás elérésének 
módszertani megalapozásával. A program 2013-2014. közötti folytatása 
kifejezetten az utcán élők társadalmi integrációját célozza, különösen a tartósan 
utcán élők önálló lakhatásának módszertani segítésével (további 105,0 millió 
forint hazai és uniós forrásból, a Hajléktalanokért Közalapítvány, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi régiója, és a szombathelyi SAVARIA 
REHAB-TEAM Nonprofit Kft. konzorciumában megvalósítva, azaz az 
országos elérés biztosítására egy budapesti, egy kelet-magyarországi és egy 
nyugat-magyarországi szervezet partnerségével).  

 
‒ TÁMOP 5.4.1. Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai 

tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása  
A projekt teljes költségvetése 1.624,1 millió forint.  

 
‒ TÁMOP 5.4.2. Központi szociális információs fejlesztések a szociális ágazat 

működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható 
működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges 
központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése, már használt szolgáltatások 
továbbfejlesztésével, bővítése, illetve új fejlesztésekkel foglalkozik. A 
támogatás összege 2.080,0 millió forint.  
 

‒ TÁMOP 5.4.9. Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális 
összekapcsolására  
Új komplex, ellátás-koordinációs rendszer kialakítása az alapszolgáltatások 
(szociális és gyermekjóléti) körében önkormányzatok részére, valamint a 
szolgáltatások hatékonyságának növelése. A program keretösszege 3.008,0 
millió forint. Ténylegesen 40 db pályázat indult el, összesen 1.327,0 millió 
forint támogatással. A program megvalósítás a 2013-2014 évek egészét felöleli. 

 
 

VIII. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok 
 
A tárca a szakmai felelőse a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásoknak. Az ágazat feladatkörébe a szociálisan 
rászorultak, gyermekek, családok, fogyatékos személyek, a megváltozott 
munkaképességűek, egészségkárosodottak, a tartósan munkanélküliek pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásaival kapcsolatos feladatkörök tartoznak.  
A beszámolási időszakban a támogatási rendszert érintő intézkedések fő célja az 
ellátórendszer egyszerűsítése, átláthatóságának biztosítása, a párhuzamosságok 
megszüntetése és ezáltal a hatékonyság biztosítása volt.   
Az ellátórendszer célzottságának és hatékonyságának biztosítása, valamint az esetleges 
visszaélések kiszűrése érdekében megkezdte működését a szociális és gyermekvédelmi 
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pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartása. A közigazgatási feladatok 
ellátásának hatékonyabbá tétele érdekében 2013. január 1-jétől kialakításra kerülő 
járási hivatalok működésének megkezdése érintette a szociális ellátásokat is, mivel 
egyes szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások a települési önkormányzat 
jegyzőjétől és a városi gyámhivataltól a járási hivatal, illetve a járási hivatal 
szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatal hatáskörébe kerültek telepítésre. 
A tárca részére is feladatot jelentett ezen ellátások esetében a zökkenőmentes 
hatáskörváltás biztosítása, a támogatásoknak a jogosultak részére, a jogszabályi 
határidőknek megfelelően történő folyósításához szükséges jogszabályi háttér 
kidolgozása.  
 
Családtámogatások 
 
A Magyary Program Egyszerűsítési Programja keretében elvégzett, az adminisztratív 
terhek csökkentését célzó felülvizsgálat eredményeképpen 2013 januárjától, illetve 
áprilisától egyszerűbb lett a családtámogatási ügyek intézése, hiszen bővült az 
ügyindítási lehetőségek köre, és csökkent az eljárások dokumentációs igénye.  
A 2010/2011-es tanévtől a családi pótlék iskoláskorú gyermekekre tekintettel nyújtott 
eleme, az iskoláztatási támogatás a rendszeres iskolába járás feltételével nyújtható. A 
2013. évben az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével kapcsolatos feladat a 2011. és 
2012. évek során többször változott szabályozás hatásainak nyomon követése, 
hatékony működésének biztosítása volt. 
A 2013. évben feladatként jelentkezett továbbá a családok szociális biztonságának 
erősítését, a család és a munkavégzés összeegyeztetését célzó módosításokat 
tartalmazó, 2014. évtől hatályba lépő Gyed Extra intézkedéscsomag előkészítése. 
 
Az ellátások adminisztrációjának egyszerűsítését célzó intézkedések 
 
A Magyary Program Egyszerűsítési Programjának keretében felülvizsgálatra került a 
családtámogatásokkal, a szociális és a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni 
ellátásokkal, a fogyatékossággal és az egészségkárosodással összefüggő ellátások 
szabályozása, annak érdekében, hogy csökkenjenek az állampolgárok adminisztrációs 
terhei. A kapcsolódó szabályozás módosításával egyszerűsödött az ellátások 
kérelmezése és igénybevétele, az azonos célt szolgáló szociális ellátások összevonásra 
kerültek. 
 
A szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes 
nyilvántartása 
 
Az Új Széchényi Terv keretében megvalósítandó „Központi szociális információs 
fejlesztések” című kiemelt projekten belül (TÁMOP-5.4.2.-12/1) valósul meg többek 
között a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes 
nyilvántartása (PTR).  
Az egységes szociális nyilvántartás működésének megkezdését megelőzően az 
ellátásokkal kapcsolatos adatok elkülönülten, a jegyzői, járási, valamint a járási 
gyámhivatali nyilvántartásban szerepeltek. Ezen nyilvántartások különböző 
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informatikai programok alapján működtek, nem voltak egységes nyilvántartásba 
integrálhatóak, ezért az ellátórendszer átláthatóságának erősítése érdekében 
szükségessé vált az államigazgatási hatáskörben (jegyző/járás) megállapított szociális 
és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartásának 
létrehozása. 
A nyilvántartás működésével javul az ellátórendszer célzottsága és hatékonysága, 
mivel lehetővé válik a korábban eltérő nyilvántartásokban szereplő adatok áttekintése, 
és az esetleges jogszerűtlen igénybevételek kiszűrése. A nyilvántartás bevezetése 
jelentős segítséget jelent az ellátásokat megállapító hatóságoknak is, és elősegíti az 
ellátások megállapításához szükséges időtartam rövidülését.  
A fejlesztés kizárólag a szűk értelemben vett szociális ellátórendszerre, azaz a 
jövedelmi rászorultságtól függő szociális és gyermekvédelmi ellátásokra (segélyekre) 
terjed ki, hiszen ezen ellátások tekintetében nem létezett korábban országos 
nyilvántartás.  
A nyilvántartás kialakításának első fázisába azok a jegyzői, illetve járási hatáskörbe 
tartozó ellátások kerültek bevonásra, amelyek létszámadatai a legmagasabbak: 
időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, 
közgyógyellátás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 
Az egy hónapos adatfeltöltési időszakot követően, a nyilvántartás 2013. december 16-
án kezdte meg működését. 
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A szociális és családügyért felelős szakmai ágazathoz tartozó 
intézmények 2013. évi tevékenységének bemutatása 

 

2.1. alcím: Állami szociális intézetek 
 
Az állami szociális intézetek címhez az alábbi négy költségvetési szerv tartozik: 
 
Állami szociális intézetek Törzskönyvi 

azonosító 
Honlapjának címe 

Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI) 309963 www.rhi.hu   
ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI) 318442 www.efri.hu 
Vakok Állami Intézete (VÁI) 324030 www.vakokintezete.hu 
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs 
Központja (MEREK)  

324041 www.merek.hu 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 

Az alcímhez tartozó szociális intézetek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott feladatokat látják el. Az alcímhez 
tartozó intézetek feladata egyrészt az egészségkárosodott, mozgás- illetőleg látássérült 
személyek ellátása, oktatása, szakmai képzése, rehabilitációs célú foglalkoztatása, a 
beutaltak családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérésének előkészítése, az 
utógondozás megszervezése. Feladatuk továbbá a felnőtt értelmi fogyatékosok 
szociális ellátása, habilitációs, rehabilitációs lehetőségeinek biztosítása, 
foglalkoztatása, az értelmi fogyatékosok családcsoportos gondozása, lehetőség szerint 
családba történő reintegrálása, valamint a súlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan 
sérültek szociális ellátása, tartós bentlakásuk biztosítása, intézményi ápolása, 
gondozása, fejlesztő célú foglalkoztatása.  

A Reménysugár Habilitációs Intézetben (továbbiakban: RHI) 116 férőhelyen súlyos 
fokban autista, súlyosan- halmozottan sérült lakók teljes ellátását végzik. Az ellátás 
keretében ápolás-gondozás, gyógypedagógiai fejlesztés és munka rehabilitációs 
foglalkozás, mozgásszervi rehabilitáció történik, valamint az intézetben szocioterápiás 
foglalkozások folynak.  

2013. évben továbbra is kiemelt szakmai feladatok - a már előző évben elindított 
szemléletváltás jegyében - az integráció és a normalizációs irányelvek szerint kerültek 
kijelölésre és végrehajtásra: 

- a koedukáció, a nyitottság, az egyénre szabott gondoskodás-fejlesztés 
feladatainak összehangolása, minél több lakóra vonatkozóan történő 
érvényesítése; 

- a lakók szabadidős programjainak fejlesztése; 
- a nyitott lakóegységben élő lakók számának növelése, a kisközösségi lét 

feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása; 
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- a lakók önállóbb életvitelre történő fejlesztésének az elősegítése. 

Az RHI-ban a 2012. évben használatba vett, helyileg és műszakilag elkülönülten 
kialakított) „Hidroterápiás részleg” 2013-ban kezdett üzemelni.  A kezelések az 
alábbiakban foglalható össze: : egyéni kádas gyógy- és élményfürdő; egyéni, páros 
medencében végzett gyógy- és élményfürdő. ICP-s lakók esetében a vártnak megfelelő 
eredményt, állapotjavulást sikerült elérni. Fennjáró lakók esetében az ún. klasszikus 
subaqulis gimnasztika kivitelezése is lehetővé vált, amely szokatlan eredményességet 
jelent hasonló állapotú mentálisan akadályozottakkal kapcsolatban. A kezelésben részt 
vevő ellátottaknál a vártnak megfelelő állapotjavulást sikerült elérni, az elért 
eredmények sikernek és szakmailag jelentősnek értékelhetők. 

Az RHI lakóegység összevonásokat, átszervezéseket hajtott végre annak érdekében, 
hogy a Vakok Állami Intézetének (továbbiakban: VÁI) teljes körű felújítása miatt a 
VÁI-ból kiköltöztetett lakók egy részét ideiglenesen be tudja fogadni, így 2013. július 
hónaptól kezdődően 21 fő elhelyezését biztosították.  

Az ÉletFa Rehabilitációs Intézet (továbbiakban: ÉFRI) alapfeladata a fogyatékos 
személyek rehabilitációs intézményi ellátása, ennek keretében a felnőtt értelmi 
fogyatékos emberek szociális ellátása, habilitációs, rehabilitációs lehetőségeinek 
biztosítása, foglalkoztatása, felkészítése az önálló életvitelre, a munkakörnyezetbe 
történő integrációra.  Az ÉFRI alapfeladata továbbá az értelmi fogyatékos emberek 
lakóközösségben történő segítő gondozása, lehetőség szerint családba történő 
reintegrálása, utógondozás biztosítása, lakóotthonok működtetése, szociális 
foglalkoztatás szervezése (intézményen belüli és külső foglalkoztatás szervezése), 
speciális feladatok ellátása (kulturális, információs, közösségi feladatok, speciális 
sporttevékenység az értelmi fogyatékos emberek körében). Szakterületét érintően az 
ÉFRI közreműködik az irányító szerv szakmai-módszertani munkájában. Az 
ellátottak száma 2013. december 31-én 121 fő volt. Ebből integrált lakóotthonban él 
14 fő, részintegrált lakóotthonban él 16 fő. 

A Vakok Állami Intézetének a feladata azoknak a nem tanköteles látássérült 
személyeknek, akiknek az oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú 
foglalkoztatása intézményi keretek között megvalósítható, azok részére rehabilitációs 
intézmény, rehabilitációs célú lakóotthon működtetése, továbbá önmagát ellátni nem 
képes látássérült emberek ápoló, gondozó intézményi ellátása. Az intézményi ellátás 
keretében egymás mellett, egymásra épülve és egymást kiegészítve valósulnak meg 
alapellátáshoz tartozó és a szakosított szolgáltatási formák 16 éves kortól 
élethossziglan tartó ellátást is biztosítva.  

A fentieken túl, a VÁI előkészíti a lakók családi és lakóhelyi környezetbe történő 
visszatérését, valamint megszervezi az intézményi ellátás megszűntetését követő 
utógondozást. A VÁI módszertani tevékenységet végez, pályázatot bonyolít 
közreműködő szervezetként, továbbá a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) 
által akkreditált intézményként képzéseket szervez. Szakterületét érintően 
közreműködik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a minisztérium 
szakmai- módszertani munkájában. A VÁI tevékenységének középpontjában a 
rehabilitáció áll, minden szolgáltatási formájában megjelenik, kiemelten az elemi 
rehabilitációban, a bentlakásos rehabilitációban, valamint a lakóotthoni ellátás 
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területein, továbbá a munka világába történő (re)integráció érdekében a foglalkozási 
rehabilitációban.  

A VÁI-ban az engedélyezett férőhelyek száma 2013. évben 279 fő volt. Az ellátottak 
száma 2013. december 31-én a fogyatékos személyek nappali ellátása kapcsán 22 fő, a 
bentlakásos elhelyezésben 123 fő, a rehabilitációs elhelyezésben 25 fő volt, 
családsegítésben 86 fő részesült. 2013. évben a Vakok Elemi Rehabilitációs 
Csoportjában ambulánsan 409 fő vett részt. 

A szociális foglalkoztatásba a VÁI-val intézeti jogviszonyban álló aktív korú, 
látássérült személyek kerültek bevonásra, akik munkaviszonnyal nem rendelkeznek, és 
fizikai, mentális képességeik lehetővé és szükségessé teszik a szolgáltatásban való 
részvételt. 2013. évben a támogatás teljes összegének a felhasználásával mind a 
foglalkoztatott létszámot, mind pedig az előállított termékek számát és körét sikerült 
jelentősen növelni. A szociális foglalkoztatás keretében 40 fő alkalmazására nyílt 
lehetőség. Új értékesítési helyek felkutatásának eredményeként közel 70 árusítási 
lehetőségen vettek részt a szociális foglalkoztatás keretében dolgozók által előállított 
termékekkel. 

A tárcával megkötött együttműködési megállapodás keretében az „Elemi rehabilitációs 
szolgáltatások biztosítása látássérült személyek számára” című, LSER-2013 azonosító 
pályázati program lebonyolításának a feladatát 2013. évben a VÁI végezte. Ennek a 
pályázati programnak az alapvető célja a TÁMOP-5.4.7/08/1, TÁMOP-5.4.7/08/2, 
TÁMOP-5.4.7/09/1-es projekteket megvalósító szervezetek által működtetett elemi 
rehabilitációs szolgáltatások fenntartásának az elősegítése. A hét nyertes TÁMOP 
projekt 2010. évben zárult le, az eredmények fenntartását a pályázó civil szervezetek 
további 5 évre vállalták. A tárca a pályázati program lebonyolítására utólagos 
elszámolással 6,8 millió forintot biztosított a VÁI részére. 

A VÁI-nak 2013. évben építési projektek előkészítésére és megvalósítására nyílt 
lehetősége. Az 1408/2012. (IX. 28.), illetve az 1082/2013. (II. 25.) Korm. határozatok 
alapján biztosított összesen 972,9 millió forint forrásból az intézménynek lehetősége 
nyílt az 1146 Budapest, Hermina út 21. szám alatti székhelyén, valamint az 1146 
Budapest, Hungária krt. 146-148 szám alatti telephelyén lévő épületei műszaki-
energetikai rekonstrukciójára, „VÁI energetikai projekt” néven. 2013. évben a jogerős 
építési engedély kiadását követően elkészült kiviteli tervek jóváhagyása megtörtént 
mindkét telephely esetében. A beruházások generál kivitelezőjének kiválasztása nyílt 
közbeszerzési eljárás keretében – az NFÜ KFF bevonásával ex-ante eljárással – 
történt, a hatályos közbeszerzési törvény, és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet által 
előírt határidők betartásával. A rekonstrukció befejezésének várható időpontja 2014. 
november 30-a, melyet követően a látássérült ellátottak – még év vége előtt – 
visszaköltözhetnek a VÁI épületeibe. 

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjába (továbbiakban: MEREK) 
elsősorban azon súlyosan mozgássérült, vagy halmozottan fogyatékos emberek kérik 
felvételüket, akik önálló életüket leginkább, vagy kizárólag személyi segítés 
biztosításával tudják élni.  

A Központnál az engedélyezett férőhelyek száma összesen 220 fő. Az ápoló-gondozó 
részlegben (engedélyezett létszám: 22 fő), súlyosan, halmozottan mozgássérült – 24 
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órás személyi segítést igénylő – emberek ellátásáról gondoskodnak, akik számára a 
megfelelő speciális szolgáltatásnyújtás más intézményben nem lehetséges. A 2013. évi 
átlagos létszám 15 fő volt. A rehabilitációs intézeti elhelyezés keretében 
(engedélyezett létszám: 102 fő) a súlyosan mozgássérült emberek egyéni szükséglet 
alapján, egyénre szabott rehabilitációs programban vesznek részt (mozgásterápia, 
mentális és szociális segítségnyújtás, foglalkozási rehabilitációs, képességfejlesztés, 
igény szerint oktatás) 1-5 évig. A 2013. évi átlagos létszám 83 fő volt. A MEREK 
férőhelyszámait és az ellátást igénylők számát vizsgálva, a MEREK kihasználtsága 
átlagosan 79 %-os volt 2013. évben. Két átmeneti otthont működtetnek, ahol 8-8 fő 
részére biztosítanak  átmeneti időre elhelyezést a részben önellátó mozgássérült 
emberek számára az integrált környezetben az önálló életre való felkészítés céljából.  

A fogyatékos emberek nappali intézménye (Holnap Háza Nappali Rehabilitációs 
Központ) a MEREK új épületszárnyaként 2007. óta fogadja ügyfeleit nappali 
rendszerű, komplex rehabilitációs szolgáltatásnyújtás céljából. A jelenleg 80 
férőhelyes intézmény az országban egyedülálló módon nyújt hatékony, az egyén 
személyes szükségleteire szabott rehabilitációs szolgáltatáscsomagot, amelyben 
pszichológiai, mozgásterápiás, szociális-, foglalkoztatási- és pedagógiai 
szolgáltatáselemek találhatóak. A Holnap Háza szakmai munkáját és tárgyi 
eszközellátottságát pályázatok segítségével folyamatosan fejlesztik. 

A MEREK rehabilitációs tevékenységének fontos eleme a szociális foglalkoztatás 
munka rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében. A szociális 
foglalkoztatás különböző munkahelyeken (kertészet, papírműhely, kreatív kézműves 
műhely) nyújt lehetőséget a készségek begyakorlására annak érdekében, hogy a 
résztvevők majdan a nyílt munkaerő-piacon is sikerrel elhelyezkedhessenek. 

A MEREK a „C” épületszárny kiürítésével biztosított ideiglenes helyet 12 fő 
látássérült kliensnek a VÁI teljes körű felújításának időtartamára. 2013 júniusában a 
kliensek átköltöztetése lezajlott.  

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 2 513,3 2 126,4 2 126,4 4 114,2 2 633,3 104,8% 64,0% 
 ebből személyi juttatás 1 281,4 1 263,3 1 263,3 1 413,5 1 338,1 104,4% 94,7% 
Folyó Bevétel 1 208,3 277,1 277,1 1 527,2 1 523,8 126,1% 99,8% 
Támogatás 1 927,0 1 849,3 1 849,3 1 860,3 1 860,3 96,5% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 104,7 0,0 0,0 726,7 726,7 694,1% 100,0% 
Létszám (fő)  486 525  497 497 102,3% 100,0% 
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        millió forintban egy tizedessel       fő 

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedél
yezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat (eredeti) 2 126,4 277,1 1 849,3 1 263,3 525 
Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörben 43,6 0,0 43,6 34,3 0 
1159/2013. (III. 28.), ill. 1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat - bérkompenzáció 

43,6 0,0 43,6 34,3  

Irányítószervi hatáskörben -28,5 4,1 -32,6 -33,6 -28 
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból/részére: 11,6 0,0 11,6 7,3 0 
Intézmények közötti átcsoportosítás -44,2 0,0 -44,2 -40,9 -28 
Többletbevétel engedélyezése 4,1 4,1 0,0 0,0  
Intézményi hatáskörben 1 972,7 1 972,7 0,0 149,5 0 
   2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 726,7 726,7 0,0 107,1  
   Többletbevétel 1 246,0 1 246,0 0,0 132,8  
   Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -90,4  
Előirányzat-módosítás összesen: 1 987,8 1 976,8 11,0 150,2 -28 
2013. évi módosított előirányzat 4 114,2 2 253,9 1 860,3 1 413,5 497 
 

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
A szociális intézetek kiadási előirányzata a tervezetthez képest (2.126,4 millió forint) 
93,5%-kal nőtt, így a kormányzati és irányítószervi hatáskörben történt 
átcsoportosítások, valamint a maradvány és a bevétel előirányzatosításával 4.114,2 
millió forintra módosult. A módosított kiadási előirányzat terhére 2013. évben 2.633,3 
millió forint kiadás teljesült, a teljesítés 64,0%-os. A kiadások teljesítésének 
szerkezetét tekintve a működési célú kiadások aránya 95,1%, a felhalmozási célú 
kiadások aránya 4,9%. A felhalmozási kiadások előirányzatának növekedése 
elsősorban a felújítási kiadások előirányzatának 931,0 millió forint összegű, illetve a 
beruházási kiadások 281,9 millió forint összegű növekedésének köszönhető. A 
felhalmozási kiadások előirányzata 10,3%-ban teljesült. A működési kiadások 67,4%-
át a személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó teszik ki, 32,6% a dologi kiadások, illetve ellátottak pénzbeli 
juttatásai. 

Kormányzati hatáskörben a szociális intézetek kiadási előirányzata 43,6 millió forinttal 
került megemelésre, amelyből a személyi juttatás 34,3 millió forint volt. A 
kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás összege a dolgozók 2013. évi 
bérkompenzációjának fedezetére került biztosításra. 

Irányítószervi hatáskörben a kiadási előirányzat 28,5 millió forinttal módosult. Az 
állami szociális intézmények kiadási előirányzata nőtt az intézményi többletbevételek 
előirányzatosítása miatt 4,1 millió forinttal, a szociális foglalkoztatásra biztosított 
támogatási előirányzat összegével 11,6 millió forinttal, míg az intézmények közötti 
előirányzat-átcsoportosítás okán - elsősorban a létszám és a hozzájuk tartozó 
előirányzat Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba történt integrálásával - az 
intézetek kiadási előirányzata 44,2 millió forinttal módosult. 
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Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összege 1972,7 
millió forint, amelyből a személyi juttatás előirányzata 149,5 millió forintot tesz ki. A 
2012. évi előirányzat maradvány 2013. évi igénybevétele miatt 726,7 millió forinttal 
nőtt az intézetek kiadási előirányzata, amelynek 97,3%-át a VÁI energetikai 
beruházására biztosított összeg maradványa teszi ki. 1.246,0 millió forint a működési 
és felhalmozási költségvetés bevételének a növekedéséből adódó előirányzat-
módosítás, amelyből 931,3 millió forint a VÁI energetikai beruházásához, 313,9 millió 
forint a MEREK TIOP-3.3.2. projektjéhez, az árvízkárra kapott helyreállítási 
feladatokhoz, valamint az ADDETUR Alapítványtól származó működési 
támogatásához, többletbevételekhez kapcsolódik.  
 
A személyi juttatások előirányzatának alakulása 
 
Kormányzati hatáskörben a személyi juttatások előirányzata 34,3 millió forinttal 
növekedett a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára 
biztosított előirányzat okán. Irányító szervi hatáskörben a szociális foglalkoztatással 
kapcsolatos személyi juttatásokra 7,3 millió forint előirányzat került átadásra az 
intézetekhez. 

Az intézményi hatáskörű módosításokból 107,1 millió forint az előző évi maradvány 
igénybevételéhez kapcsolódik, míg intézményi többletbevételekből 132,8 millió forint 
előirányzat növekedés realizálódott. A hatályos jogszabályok által biztosított 
lehetőséggel élve az intézetek 90,4 millió forintot csoportosítottak át más kiemelt 
előirányzaton mutatkozó igény fedezetére. A személyi juttatások módosított 
előirányzata terhére (1.413,5 millió forint) a teljesítés 2013. évben 1.338,1 millió forint 
volt, amely 94,7%-os teljesítési aránynak felel meg. A tényleges kifizetések 78,4%-a 
rendszeres személyi juttatásokra, 17,0%-a nem rendszeres személyi juttatásokra, 4,6%-
a külső személyi juttatásokra történt. 

Az állami szociális intézetek 2013. évi eredeti engedélyezett létszáma 525 fő volt. A 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, 
gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat 
alapján az intézetek létszámából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére 
átadásra került összesen 28 fő (MEREK-től, RHI-tól, ÉLETFA-tól 6-6-6 fő, VÁI-tól 
10 fő), így 2013. évben az intézetek módosított engedélyezett létszáma 497 főre 
csökkent. 
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása 
 
A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata (469,3 millió forint) év közben 
591,6 millió forinttal nőtt, így 1.060,9 millió forintra módosult. Intézményi hatáskörű 
előirányzat módosítással az előirányzat 576,4 millió forinttal emelkedett, amelynek 
nagyobb részét az intézményi többletbevételből származó bevételi előirányzat 
emelkedése tett ki. A szociális intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat 
terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, a beruházások, felújítások előirányzata 
terhére 140,6 millió forintot csoportosítottak át a dologi kiadások előirányzata javára. 
2013. évben a dologi kiadásokra teljesített kifizetések összege 807,1 millió forint volt, 
amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,1%-os teljesítési aránynak felel 
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meg. A dologi kiadások 19,7%-át készletbeszerzésre, 48,3%-át kommunikációs és 
egyéb szolgáltatásokra fordították az állami szociális intézetek. A készletbeszerzések 
(158,9 millió forint) legnagyobb kiadási tételét (63,6%) az élelmiszer beszerzés 
jelentette. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 12,1 millió forintot (7,6%), 
valamint egyéb anyag beszerzésre 20,9 millió forintot (13,1%) fordítottak az 
intézmények. A szolgáltatásoknál kommunikációs szolgáltatásokra 18,8 millió 
forintot, a gáz- és villamos energia, távhő- és melegvíz-szolgáltatás, továbbá a víz- és 
csatorna díjára 166,8 millió forintot, az épület-karbantartásra, kisjavítás 
szolgáltatásokra, valamint egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokra 165,8 millió 
forintot költöttek. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti költségvetési előirányzata 5,7 millió forint volt. 
Intézményi hatáskörű előirányzat átcsoportosítással az előirányzat 10,0 millió forintra 
módosult. Az állami szociális intézeteknél az ellátottak pénzbeli juttatásaira kifizetett 
összeg 9,6 millió forint volt, amely a módosított előirányzathoz képest 96,0%-os 
teljesítésnek felel meg. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az állami szociális intézeteknél a felhalmozási kiadások 2013. évi eredeti előirányzata 
az év során 48,9 millió forintról 1.261,8 millió forintra módosult. A felhalmozási 
kiadások előirányzatának növekedése csaknem teljes egészében az intézményi saját 
hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból adódik. A VÁI épületeinek 2014. 
évben induló komplex energetikai felújítására előző évi maradvány, illetve 
többletbevétel előirányzatosítása miatt 1.051,2 millió forint előirányzat növekedés 
történt. Az előirányzat 2013. évi teljesítése 129,9 millió forint, amely a módosított 
előirányzathoz viszonyítva 10,3%-os aránynak felel meg. 
 
A bevételek alakulása, a tervezettől való eltérés okai 
 
A szociális intézetek költségvetésének bevételi előirányzata 277,1 millió forintról 
1.527,2 millió forintra módosult. A bevételek teljesülése (1.523,8 millió forint) a 
módosított előirányzathoz viszonyítva 99,8%-os. A működési költségvetés bevételi 
előirányzatának 391,1 millió forintos növekedéséből 4,1 millió forint az intézményi 
működési többletbevételek irányító szervi hatáskörű előirányzatosításából adódik, a 
növekedésből 387,0 millió forint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat 
módosítással történt. Az intézményi működési bevételek módosított előirányzata 281,2 
millió forint, amelynek a pénzügyi teljesítése 277,1 millió forint. Az intézményi 
működési bevételek legjelentősebb tétele az intézményi ellátási díjakból származó 
bevétel (183,1 millió forint).  

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 345,7 millió forint 
központi költségvetési szervtől kapott támogatásértékű működési bevételből tevődik 
össze, amelyből a VÁI 247,8 millió forintot kapott az intézményben folyó TÁMOP és 
TIOP pályázat részére, a MEREK 97,9 millió forintot TIOP program forrás 
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lehívásaként, illetve a 2013. évi árvízkárra.  Előző évi átvett maradvány 19,0 millió 
forint, amely a MEREK-nél a „Guruló Műhelyhálózat” működésére került átadásra. 
Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel a MEREK-nél az ADDETUR Alapítványtól 
működésre kapott 39,7 millió forint.   

Felhalmozási bevétel az eredeti költségvetésben nem lett tervezve. A módosított 
felhalmozási bevételi előirányzat 859,1 millió forint, amely összeget a VÁI 682,9 
millió forint összegű, és a MEREK-nél a TIOP program forráslehívásaként kapott 
176,2 millió forint összegű saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása tesz 
ki. Az előirányzat pénzügyi teljesítése 100%.  
 

Előirányzat maradványok alakulása 
 
Az állami szociális intézetek 4.114,2 millió forint módosított kiadási előirányzata 
terhére 2.633,3 millió forint kiadás teljesült, így a kiadási megtakarítás 1.480,9 millió 
forint. Tekintettel arra, hogy a 2013. évi bevételi lemaradás összege 3,4 millió forint, 
így a 2013. évi jóváhagyandó maradvány összege 1.477,5 millió forint. A maradvány 
összegéből kötelezettségvállalással terhelt 1.477,3 millió forint, míg a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 0,2 millió forint.  
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az állami szociális intézetek eszközeinek bruttó értéke 2013. december 31-én 4.630,8 
millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 78,3%-a ingatlanban, 16,5%-a gépek, 
berendezések és felszerelésekben, 3,8%-a járművekben, 1,4%-a immateriális javakban 
testesült meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2013. évben 414,8 
millió forint, a csökkenés 112,2 millió forint volt. A bruttó érték növekedésének 
76,4%-a (227,8 millió forint) az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok előző 
évek beruházásából aktivált értéke, továbbá térítésmentes átvétel. Jelentős a gépek, 
berendezések és felszerelések bruttó értékének a 110,9 millió forintos növekedése is, 
amely összeg mintegy 48%-át új beszerzés tette ki. Az intézetek tárgyi eszköz 
állománya bruttó értékének a csökkenése jelentős részben a nem aktivált beruházás, 
felújítás és ÁFA összegéből (74,8 millió forint), továbbá a gépek, berendezések és 
felszerelések 22,0 millió forint összértékű selejtezéséből adódik. A járműpark 179,0 
millió forintos nyitó bruttó értéke az év folyamán történt értékesítés miatt 5,5 millió 
forinttal csökkent.  

2013. évben az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege 165,1 millió forint, 
amelynek 49,2%-a az ingatlanok után, 38,3%-a a gépek, berendezések és 
felszerelések, 8,6%-a a járművek, 3,9%-a pedig az immateriális javak után lett 
elszámolva. A nullára leírt eszközök bruttó értéke az intézeteknél 489,4 millió forint 
volt, ez a nyilvántartott eszközök bruttó értékének a 10,6%-a. 
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A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya 
 
Az állami szociális intézeteknél a követelések mérleg szerinti záró állománya 14,9 
millió forint volt. Ez az összeg 7,0 millió forinttal kevesebb, mint a követelések 2012. 
évi 21,9 millió forintos záró állománya. A követelésállomány 14,0%-a áruszállításból 
és szolgáltatásból eredő vevőkövetelésből származik, 86,6%-a (12,9 millió forint) az 
adósoktól való követelés, amely összeg az ellátottak és az alkalmazottak térítési 
díjtartozását tartalmazza. 

A kötelezettségek állománya a 2012. évi 234,1 millió forintról az év során 801,0 millió 
forintra nőtt, elsősorban a támogatási programelőlegek miatti kötelezettségek és a 
nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek miatt (569,4 millió forint). 
Az intézeteknek hosszú lejáratú fizetési kötelezettsége nincs. Az áruszállításból és 
szolgáltatásból származó kötelezettségek összege 2013. év végére a 2012. évi záró 
állományhoz képest 4,6%-kal csökkent. A kötelezettségek legnagyobb tételét, 26,4%-
át, 211,7 millió forintot a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások összege 
teszi ki.  
 
A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

A Vakok Állami Intézete 2012. szeptember 30-án kezdte meg a TÁMOP-5.4.7-12/1-
2012-0001 Perspektívák - Látássérült személyek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak 
továbbfejlesztése a Vakok Állami Intézetében elnevezésű projekt megvalósítását, 
összesen 1.200,0 millió forint támogatás felhasználásával. A projekt alapvető célja a 
látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése, 
minőségének javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó területi 
egyenlőtlenségek csökkentése, országos módszertani központ létrehozása, valamint 12 
megyében vidéki elemi rehabilitációs hálózat bővítése, továbbfejlesztése. 

A projekt további fontos célja, hogy kidolgozásra kerüljön az elemi rehabilitációs 
terápiás eljárások adaptált változata annak érdekében, hogy a speciális szükségletekkel 
bíró (pl. halmozottan sérültek, cortikális sérültek, idősek), vagy különleges 
élethelyzetben lévő (pl. gyermekvállalást tervező) látássérült személyek az 
állapotuknak, igényeiknek, a rájuk váró feladatoknak, társadalmi szerepeknek 
megfelelő rehabilitációs ellátást kaphassanak. A projekt célkitűzéseit 2015. március 
31-ig kell megvalósítani.  

A projekt végrehajtásának első szakasza 2013. évben történt meg. Ebben az 
időszakban valósult meg a munkatársak döntő többségének bevonása, a felkészítése, a 
tervezett szolgáltatások elindítása és bevezetése, valamint a szükséges szolgáltatások 
jelentős részének beszerzése, a rendelkezésre álló támogatás kb. 75%-os lekötése. A 
projekt végrehajtása a beruházási feladatok lebonyolítása kivételével az ütemtervnek 
megfelelően halad. A beruházási feladatok megvalósítása – összehangolva a VÁI 
székhelye és telephelyei műszaki felújításával – áthúzódik a 2014. évre. 2013. évben a 
Közreműködő Szervezet felé 246,0 millió forint összegben nyújtottak be elszámolást. 
A 300,0 millió forintos előleg terhére kifizetés nem történt.  
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A VÁI 2013. május 29-én az Európai Unió által támogatott TIOP-3.2.2-12/1-2013-
0001 azonosító számú projektet indított a látássérült személyek komplex 
rehabilitációjának bővítését szolgáló új telephely létrehozása érdekében. A projekt 
forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 
 

A Vakok Állami Intézetének új, tatai telephelyével lehetővé válik: 

1. Ambuláns és bentlakásos háttérrel támogatott rehabilitáció, terápiás kezelés és 
képzés magas színvonalú biztosítása a látássérültek számára, az ehhez 
szükséges infrastruktúra kialakítása révén; 

2. a látássérültek komplex rehabilitációja minőségének és szakmai 
kompetenciájának fejlesztése a látássérültekkel foglalkozó szakemberek 
továbbképző központja infrastruktúrájának kialakítása által. 
 

2013. év folyamán a fő feladatok közé a megvalósítás feltételeinek megteremtése, a 
projektszervezet felállítása, a kiviteli tervek előkészítése, valamint a kivitelezési 
közbeszerzés előkészítése tartozott. A projekt elkülönített bankszámlájára 2013. évben 
92,2 millió forint érkezett. A projekt terhére 51,2 millió forint kifizetés történt, az 
elkülönített bankszámla december 31-i záró egyenlege: 41,0 millió forint. 
 
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában 2013. július 1-én indult és 
2015. június 31-ig tart a TIOP-3.3.2.-12/1-2013.-0001. azonosítószámú Európai Uniós 
pályázat a „Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai eszközök 
biztosításával a házi gondozás területén” tárgyú projekt. Az előkészítő szakaszban 
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott építésziroda elkészítette az úgynevezett 
típustervet, amely alapján – a későbbiekben a 6 helyszín adottságságaira, pl. 
közművekre adaptálva – a logisztikai bázisok megépíthetőek.  

A projekt szempontjából legalkalmasabb ingatlanok kiválasztása folyamatban van. 
Komolyabb forrásfelhasználás az előleg elhúzódása és az ingatlanok kiválasztásának 
csúszása miatt nem történt. Eddig a projektmenedzsment által kiválasztott ingatlanok 
értékbecslésének költsége, az első tanulmányút, szervezetfejlesztési tréning, a 
menedzsment és a szakmai megvalósító munkatársak folyamatos bérköltsége került 
elszámolásra. A következő időszak legfontosabb feladata az ingatlan helyszínek 
véglegesítése, majd jóváhagyás után az ingatlanok megvásárlása a Magyar Állam 
javára, illetve eleve állami tulajdon esetén a vagyonkezelési jog átadás-átvétele. 
Ezután indulhat meg a kivitelezők kiválasztása közbeszerzési eljárás keretén belül. 
 
A letéti számlák pénzforgalma 
 
Az intézményi ellátottak tulajdonát képező pénzeszközök elhelyezése céljából az 
intézetek a Magyar Államkincstárnál letéti számlát vezetnek. A letéti számlák nyitó 
egyenlege 25,4 millió forint volt, a 61,6 millió forintos befizetést és az 56,8 millió 
forint kiadást figyelembe véve a letéti számlák záró egyenlege 30,2 millió forintot tett 
ki 2013. december 31-én. 
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2.2. alcím: Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei  
 
A gyermek- és ifjúságvédelem intézetei alcím alá az alábbi nyolc intézet tartozik: 

Szociális intézetek 
Törzskönyvi 

azonosító 
Honlapjának címe 

Károlyi István Gyermekközpont 308614 www.kigyk.hu 
EMMI Budapesti Javítóintézete 308636 www.bpjavito.hu 
EMMI Aszódi Javítóintézete, Általános Iskola, 
Szakiskola és Speciális Szakiskola 

308647 www.aszod-afi.hu 

EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona 308658 www.zegispeci.hu 
EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Speciális 
Gyermekotthona 

308669 www.leanynevelo.hu 

EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, 
Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és 
Szakiskola 

308670 www.esztgyo.hu 

EMMI Kalocsai Gyermekotthona, Általános Iskola 
és Szakiskola 

308681 www.gyotthonkalocsa.hu   

EMMI Debreceni Javítóintézete 308692 www.dji.hu  

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 
A javítóintézetek és a speciális gyermekotthonok állami feladatot látnak el. A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
101. §-ának (3)-(4) bekezdése, illetve az 58. §-a alapján a gyermekotthonok 
alaptevékenysége otthont nyújtó ellátás – ennek keretében speciális vagy különleges 
ellátás – biztosítása a gyermekvédelmi gondoskodásban elhelyezett kiskorúak és a 
menekültügyi jogszabályok alapján elismerésüket kérő kísérő nélküli kiskorúak 
részére, valamint a nagykorúvá vált – korábban a gyermekotthonban elhelyezett – 
fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás biztosítása. A speciális gyermekotthon a 
gyermek állapotához, szükségleteihez igazodó gondoskodást, szocializációt és 
reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt nyújt a 12. életévét – kivételes 
esetben 10. életévét – betöltött súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, 
illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekeknek. 

A különleges gyermekotthon a tartósan beteg, illetve fogyatékos, valamint kora miatt 
különleges ellátást igénylő gyermek számára biztosít gondozást, ellátást, habilitációt és 
rehabilitációt. 

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű 
rendelet 105. §-ának (1) bekezdése és 116. §-ának (1) bekezdése alapján a 
javítóintézetek alaptevékenysége: a fiatalkorú előzetes letartóztatottak és javítóintézeti 
nevelésre ítélt fiatalkorúak őrzése, nevelése, oktatása és szakmai alapozó képzése, 
reszocializációja, személyiségük helyes irányba történő fejlesztése, hogy szabadulásuk 
után képesek legyenek a társadalom hasznos tagjává válni. A 30/1997. (X. 11.) NM 
rendelet 57. § (1) bekezdése alapján a javítóintézetek feladata az utógondozás 
biztosítása azon javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak számára, akik az 
elbocsátásukat követően lakhatásukat nem tudják megoldani, vagy tanulmányaik 
befejezése miatt szükséges a javítóintézet utógondozói részlegén való elhelyezésük. 
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A Károlyi István Gyermekközpont alapvető szakmai célkitűzése egy szakmai 
konszenzuson alapuló, többféle ellátási formát nyújtó gyermekotthoni és utógondozói 
ellátás biztosítása, amely gyermek- és családközpontú, rendszerszemléletű és 
szükségletorientált. Otthoni elhelyezést biztosítanak a gyermekvédelmi 
gondoskodásban elhelyezett, a menekültügyi jogszabályok alapján elismerésüket kérő, 
kísérő nélküli kiskorúak részére, a Kísérő Nélküli Kiskorúak Gyermekotthonában. 
Speciális ellátást biztosítanak a hatályos jogszabály alapján súlyos pszichés tüneteket 
mutató kiskorúak számára a Speciális Gyermekotthonban. Különleges ellátás 
keretében a mozgásában akadályozott és tartósan beteg kiskorúak számára biztonságot 
nyújtó otthont biztosítanak a három csoportot magába foglaló Különleges 
Gyermekotthonban. Utógondozói ellátás keretében ellátást biztosítanak menekült fiatal 
felnőttek számára.  

Az EMMI Budapesti Javítóintézete közfeladata a büntetések és az intézkedések 
végrehajtásáról szóló 1979 évi 11. törvényerejű rendelet 105.§-ának (1) bekezdésében 
és 116. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatnak megfelelően, a fiatalkorú 
előzetes letartóztatottak őrzése, nevelése, oktatása és szakmai alapozó képzése. A 
módosult jogszabályi előírásokra tekintettel, a gyermekkorú, illetőleg a 12-16 év 
közötti fiatalkorúak elkülönített elhelyezése érdekében az intézet „B” épületében egy 
új nevelési csoport elhelyezésére alkalmas lakóegységet alakítottak ki, továbbá az „A” 
épület III. szintjén két csoport szeparált elhelyezési lehetőségét biztosították.  

Az EMMI Aszódi Javítóintézete alapfeladata a büntetések és az intézkedések 
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 105. § (1) bekezdése alapján 
a bíróság által javítóintézeti nevelésre ítélt fiúk számára javítóintézeti nevelés 
biztosítása.  A büntetőjogszabályok változása miatt a 12-21 éves fiatalkorú 
bűnelkövető fiúk számára nyújtanak javítóintézeti ellátást, alapfokú és szakiskolai 
oktatást a korábbi 14-19 éves korosztály helyett. A javítóintézeti nevelés szakfeladatát 
6 normál és 8 speciális csoportban látják el.  

Az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona állami feladatként ellátandó 
alaptevékenysége a súlyos beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő fiúk 
részére speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása, valamint a gyermekotthonban 
nagykorúvá vált fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás biztosítása. 
Alaptevékenységben szakmai szempontból változás nem volt, az intézményben a 
2013. év során is 6 gyermekotthon működött. A gyermekek családias otthonokban 
(csoportonként max. 8 fő) nevelkednek, lakóotthon vezetők és gyermekfelügyelők 
irányításával. 

Az EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 101. § (3) 
bekezdés alapján, az 58. § szerint gyermekvédelmi szakellátás keretében speciális 
gyermekotthoni ellátást biztosít a 12. életévüket – kivételes esetben 10. életévüket – 
betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő átmeneti 
vagy tartósan nevelt fiúk számára. A nagykorúvá vált – korábban a gyermekotthonban 
elhelyezett – fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít. A Gyermekotthon az 
otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek 
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számára általános iskolai nevelést, oktatást, az általános iskolából kikerülő 
gondozottak részére szakképzést biztosít. 

Az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon alapfeladata: a 
bíróság által előzetes letartóztatásba helyezett, valamint javítóintézeti nevelésre ítélt 
leányok számára javítóintézeti ellátás biztosítása, 12-21 éves életkorig. A javítóintézeti 
nevelés letöltését követően a fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás biztosítása, a 
gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás keretében speciális 
gyermekotthoni ellátás biztosítása, 12. – kivételes esetben 10. – életévüket betöltött, 
súlyos pszichés, vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel 
küzdő átmeneti, vagy tartós nevelt leányok számára és utógondozói ellátás biztosítása 
fiatal felnőttek számára. 

Az EMMI Debreceni Javítóintézet alapfeladata a büntetések és az intézkedések 
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 105. § (1) és 116. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatnak megfelelően a fiatalkorú előzetes 
letartóztatottak, és javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorúak őrzése, nevelése, oktatása 
és szakmai alapozó képzése, személyiségük helyes irányba történő fejlesztése. A 
javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak számára utógondozást biztosít. 
 

Az EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, 
Általános Iskola és Szakiskola (továbbiakban: GYSZK) feladataiból adódóan két 
fajta szerepet tölt be. Egyrészt gyermekotthonként gyermekvédelmi szakellátási 
feladatot lát el, speciális gyermekotthoni ellátást biztosít lányok számára. Az 
intézmény másik fő tevékenységi köre az irányítószervi döntéssel 2012. évben az 
EMMI Debreceni Javítóintézete kivételével a GYSZK-hoz rendelt gyermek- és 
ifjúságvédelmi intézetek gazdasági ügyeinek irányítása, illetve végzése. Erre eredetileg 
40 fő állt rendelkezésre, ebből az év folyamán 5 fő került átadásra a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.  
 
A korábban közvetlenül a minisztérium fenntartásába tartozó valamennyi 
gyermekvédelmi intézmény életében jelentős fordulatot jelentett a szakmai és a 
gazdasági működés megtartása érdekében létrejött gazdasági összevonás, majd a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közvetlen fenntartása alá történő 
integrálás. Az átszervezés, a költségvetési előirányzatok év közbeni átcsoportosítása a 
szakmai – gazdasági munkában fennakadást nem okozott.  
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2013. évben az engedélyezett férőhelyek száma, az ellátottak átlagos létszáma és az 
intézetek kihasználtsága az alábbiak szerint alakult: 
 

Szociális intézetek 
Engedélyezett 

férőhelyek 
száma 

Ellátottak 
átlagos létszáma 

(fő) 
Kihasználtság (%) 

EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, 
Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és 
Szakiskola 

64 64 100,0% 

EMMI Aszódi Javítóintézete, Általános Iskola, 
Szakiskola és Speciális Szakiskola 

160 104 65,0% 

EMMI Budapesti Javítóintézete 100 98 98,0% 
Károlyi István Gyermekközpont 103 175 169,9% 
EMMI Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola 
és Szakiskola 

48 48 100,0% 

EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális 
Gyermekotthon 

74 49 66,2% 

EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona 48 48 100,0% 
EMMI Debreceni Javítóintézet 140 127 90,7% 
ÖSSZESEN: 737 713 96,7% 

 
A Károlyi István Gyermekközpont jogerős határozat alapján köteles befogadni a 
menekülteket. 2013. évben 123 fő kísérő nélküli kiskorú menekült ellátására került sor 
az intézménynél. Az Aszódi Javítóintézetbe és a Rákospalotai Javítóintézetbe bírósági 
ítélet alapján kerülnek be a fiatalkorúak. Az előző évekhez hasonlóan 2013. évben is a 
kihasználtság a bírósági ítéletek számától függött. Az üres helyeken a 12. életévre 
módosult büntethetőség miatt várható növekvő létszám fogadására történt a felújítás 
előkészítése. A Rákospalotai Javítóintézetbe a gyermekükkel együtt elhelyezett anyák 
fogadására alkalmas körülmények kialakításának az előkészítése zajlott. 
 

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 4 266,6 3 703,9 3 703,9 4 313,9 4 039,4 94,7% 93,6% 
 ebből személyi juttatás 2 166,9 2 220,7 2 220,7 2 151,2 2 099,3 96,9% 97,6% 
Bevétel 538,3 183,5 183,5 568,5 568,8 105,3% 100,1% 
Támogatás 3 500,1 3 520,4 3 520,4 3 597,3 3 597,3 102,8% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 375,8 0,0 0,0 148,1 148,1 39,7% 100,0% 
Létszám (fő)  851 867  874 833 97,9% 95,3% 
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millió forintban, egy tizedessel                     fő 

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

Létszám 
(engedél
yezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  3 703,9 183,5 3 520,4 2 220,7 867 
Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörben 59,7 0,0 59,7 47,0 0 
1159/2013. (III. 28.), ill. 1990/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat - bérkompenzáció 

59,7 0,0 59,7 47,0  

Irányítószervi hatáskörben 42,8 25,6 17,2 60,4 7 
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból/ 
részére 

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

Intézmények közötti átcsoportosítás 15,4 0,0 15,4 60,4 -5 
Többletbevétel engedélyezése 25,6 25,6 0,0 0,0  
Miniszteri döntés 0,0 0,0 0,0 0,0 12 
Intézményi hatáskörben 507,5 507,5 0,0 -176,9 0 
2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 148,1 148,1 0,0 16,4  
Többletbevétel 359,4 359,4 0,0 14,2  
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -207,5  
Előirányzat módosítás összesen: 610,0 533,1 76,9 -69,5 7 
2013. évi módosított előirányzat 4 313,9 716,6 3 597,3 2 151,2 874 

 

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az intézetek kiadási előirányzata a tervezetthez képest 610,0 millió forinttal nőtt a 
2013. évben. Az előirányzat növekedéséből 268,1 millió forintot a működési kiadások 
előirányzatának növekedése, 341,9 millió forintot a felhalmozási kiadások növekedése 
tesz ki. A módosított kiadási előirányzat (4.313,9 millió forint) terhére 2013. évben 
4.039,4 millió forint teljesült, ami 93,6%-os teljesítési aránynak felel meg. A kiadások 
teljesítésének szerkezetét tekintve a működési célú kiadások teljesítési adata 3.761,7 
millió forint volt a 3.912,2 millió forintos módosított előirányzathoz képest, amely 
96,2%-os aránynak felel meg. A felhalmozási kiadási előirányzatok teljesülése 277,7 
millió forint volt a 401,7 millió forintos módosított előirányzathoz képest, amely 
69,1%-os arányt mutat.  

Kormányzati hatáskörben a gyermekvédelmi intézetek kiadási előirányzata 59,7 millió 
forinttal került megemelésre. Az előirányzat-módosítás teljes összegét a dolgozók 
2013. évi bérkompenzációjának a fedezetére kapták az intézetek.  

Irányító szervi hatáskörben 42,8 millió forint összegű előirányzat-módosításra került 
sor.  

Az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 25,6 millió forint 
az év során befolyt intézményi többletbevételek beemeléséből, míg 15,4 millió forint a 
tárca irányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti előirányzat-
átcsoportosításokból adódott. Ebből a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 
1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat értelmében a tárca irányítása alá tartozó 
gyermekvédelmi intézmények személyi állományából és költségvetéséből 5 fő és a 
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hozzájuk tartozó 13,9 millió forint előirányzat került átadásra a SzGyF részére. Az 
Esztergomi Gyermekotthon részére 1,8 millió forint összegű előirányzat-
átcsoportosítás történt a „Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése” fejezeti kezelésű 
előirányzati sorról, gyermekvédelmi módszertani feladatok ellátására.  

Az 507,5 millió forint összegű intézményi hatáskörű előirányzat módosításból 148,1 
millió forint átcsoportosítása a 2012. évi előirányzat-maradvány igénybevétele okán, 
359,4 millió forint a többletbevételek előirányzatosítása következtében történt. A 
hatályos jogszabályok alapján az intézetek átcsoportosításokat hajtottak végre a 
kiemelt előirányzatok között, elsősorban a személyi juttatások és a munkaadókat 
terhelő járulékok előirányzatai terhére, a dologi kiadások, beruházások és a felújítások 
előirányzata javára.  

 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatások előirányzata a tervezetthez képest (2.220,7 millió forint) az év 
során 69,5 millió forinttal módosult, így a módosított előirányzat 2.151,2 millió 
forintra változott. Az előirányzat kormányzati hatáskörben a 2013. évben fizetendő 
bérkompenzációra biztosított összeggel, 47,0 millió forinttal, irányító szervi 
hatáskörben végrehajtott előirányzat emeléssel 60,4 millió forinttal nőtt, illetve 
intézményi hatáskörben végrehajtott módosításokkal 176,9 millió forinttal csökkent. A 
módosított előirányzat terhére 2.099,3 millió forint kiadás teljesült, amely 97,6%-os 
aránynak felel meg.  A tényleges kifizetések 81,4%-a rendszeres személyi juttatásokra, 
16,5%-a nem rendszeres személyi juttatásokra, 2,1%-a külső személyi juttatásokra 
történt.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek 2013. évi eredeti engedélyezett létszáma 867 
fő volt, amely az év során 874 főre módosult. A Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények 
átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat értelmében a tárca irányítása 
alá tartozó gyermekvédelmi intézmények személyi állományából 5 fő került átadásra 
az SzGyF részére.  

A Debreceni Javítóintézetnél 2012. évben megvalósult az előzetes letartóztatást 
végrehajtó részleg 36 férőhellyel történő bővítése. A részleg működtetéséhez az 
intézmény engedélyezett létszáma 12 fővel megemelésre került. A megemelt létszám 
költségének a fedezete az Intézet 2013. évi költségvetésében rendelkezésre állt. Az 
átlagos statisztikai állományi létszám az intézményeknél 833 fő volt. 
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása 

 
A dologi kiadások tervezett előirányzata (747,5 millió forint) év közben 1.128,6 millió 
forintra módosult. A módosulás az irányító szervi hatáskörben végrehajtott 32,2 millió 
forint összegű csökkenés, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtott 
előirányzat-módosítások 413,3 millió forint összegű növekedéséből tevődik össze. A 
módosított előirányzatból 1.055,8 millió forint összegben történt kifizetés, amely 
93,5%-os teljesítési aránynak felel meg.  
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A teljesített kifizetésekből 265,2 millió forintot költöttek készletbeszerzésre, 33,4 
millió forintot kommunikációs szolgáltatásokra, 461,0 millió forintot szolgáltatási 
kiadásokra. A készletbeszerzésre fordított összeg 51,7%-át az élelmiszer beszerzésre 
fordított kiadások teszik ki. A szolgáltatási kiadásokból 321,4 millió forintot, a 
kiadások 69,7%-át fordítottak gáz-, áram-, víz- és csatornadíjakra, 118,5 millió 
forintot, a szolgáltatási kiadások 25,7%-át karbantartási, kisjavítási, egyéb 
üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásokra.  

2013. évben az Esztergomi GYSZK költségvetése tartalmazta a gazdaságilag hozzá 
tartozó 7 intézmény dologi kiadásait. Az intézményeknél csak olyan dologi kiadások 
jelenhettek meg, amelyekre vagy külön célzottan kaptak külső forrásból pénzt, vagy 
amit pénzmaradványból képezhettek, (például posta költségekre) vagy még 2012. 
évből átfutó feladataikra kaptak. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásának eredeti, 78,4 millió forintos előirányzata év közben 
intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás okán 18,4 millió forinttal csökkent. A 
60,0 millió forint összegű módosított előirányzat terhére 2013. évben 54,9 millió forint 
kifizetés történt, amely 91,5%-os aránynak felel meg. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 
jogcímen az intézetek az ellátottak zsebpénzfizetését, a szakkörök anyagköltségeit, 
szabadidős programok, ünnepségek, múzeumlátogatások költségeit, illetve a külső 
vállalkozásoknak végzett bedolgozói tevékenységért kapott munkajutalmat számolják 
el. A GYSZK költségvetésében jelenik meg a gazdálkodási körébe tartozó 7 intézmény 
ellátottainak pénzbeli juttatása.  
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A felhalmozási kiadások 59,8 millió forint összegű eredeti előirányzata az év során az 
intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás eredményeként 341,9 
millió forinttal nőtt, így 401,7 millió forintra módosult. Az intézményi beruházási 
kiadások eredeti előirányzata 330,9 millió forintra, a felújítás előirányzata 47,5 millió 
forintra, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 23,3 millió forintra nőtt. A 
felhalmozási kiadások 401,7 millió forint összegű módosított előirányzatából 277,7 
millió forint kifizetés történt, amely 69,1%-os aránynak felel meg. 2013. évben a 
Budapesti Javítóintézetnél kapuzsilip kialakítására 1,4 millió forintot, a Károlyi 
Gyermekközpontnál gázközmű építésére 2,4 millió forintot, biztonsági elkülönítő 
kialakítására 0,4 millió forintot, konyhai berendezésekre    1,1 millió 
forintot, míg informatikai eszközök beszerzésére (EMA) 0,5 millió forintot költöttek.  
 
A bevételek alakulása 
 
A gyermek- és ifjúságvédelem intézetei költségvetési bevételi előirányzata 183,5 
millió forintról 568,5 millió forintra módosult. A bevételek teljesülése a módosított 
előirányzathoz viszonyítva 100%-os. A költségvetés bevételi előirányzatának 385,0 
millió forintos növekedéséből az intézményi többletbevételek irányító szervi 
hatáskörben történt előirányzatosítása 25,6 millió forintot tett ki. A gyermek- és 
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ifjúságvédelem intézetei 209,0 millió forint összegű intézményi működési 
bevételeinek 38,1%-a továbbszámlázott szolgáltatásokból, 28,8%-a bérleti díj 
bevételekből, 19,9%-a az alkalmazottak térítési díj befizetéseiből származik. Az 
intézményi ellátási díjból származó bevételek összege elenyésző, 1,1 millió forint 
(0,5%). Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás eredményeképpen került 
előirányzatosításra 507,5 millió forint, amelyből 48,0 millió forint támogatásértékű 
működési bevételként, 310,8 millió forint támogatásértékű felhalmozási bevételként, 
0,6 millió forint egyéb működési célú átvett pénzeszközként, illetve 148,1 millió forint 
2012. évi előirányzat-maradványként került beemelésre. 
 
Előirányzat maradvány 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek 4.313,9 millió forint módosított kiadási 
előirányzata terhére 4.039,4 millió forint kiadás teljesült, így a kiadási megtakarítás 
274,5 millió forint. Tekintettel arra, hogy a 2013. évi bevételi túlteljesítés összege 0,3 
millió forint, így a 2013. évi maradvány összege 274,8 millió forint. A maradvány 
teljes összege kötelezettségvállalással terhelt, amelyből 0,3 millió forint önrevízió 
alapján elvonásra felajánlott maradvány.  
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi intézetek eszközeinek bruttó értéke 2013. december 31-
én 4.967,9 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 81,2%-a ingatlanban, 15,9%-a 
gépek, berendezések és felszerelésekben, 2,4%-a járművekben, 0,5%-a immateriális 
javakban testesül meg. A nyilvántartott bruttó vagyoni érték növekedése 2013. évben 
271,6 millió forint volt, a csökkenés 261,9 millió forint. A bruttó érték növekedésének 
95,8%-a (mintegy 260,3 millió forint), az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok állományának a növekedéséből adódik. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 
beszerzésére 248,4 millió forintot költöttek. Gépek és berendezések beszerzésére 3,8 
millió forintot költöttek az intézetek. A bruttó érték csökkenését indokolja többek 
között a gépek selejtezése 6,4 millió forint értékben, valamint az ingatlanok és hozzá 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok kapcsán felmerült, nem aktivált beruházások és 
felújítások 238,1 millió forint értéke. A 2013. évben elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenés összege 114,0 millió forint, amelynek 66,9%-a az ingatlanok, 27,1%-a 
a gépek, berendezések és felszerelések, 3,1%-a a járművek, 2,9%-a az immateriális 
javak után került elszámolásra. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 672,5 millió 
forint, ez az intézeteknél nyilvántartott eszközök bruttó értékének a 13,5%-a. 
 
A mérleg szerint kimutatott követelések, kötelezettségek állománya 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi intézeteknél a követelések mérleg szerinti záró 
állománya 13,9 millió forint volt. Ez az összeg 19,1 millió forinttal kevesebb, mint a 
2012. évi 33,0 millió forintos záró állomány összege. A követelésállomány 76,3%-a, 
10,6 millió forint áruszállításból és szolgáltatásból eredő vevőkövetelésből származik. 
A követelések fennmaradó része, 3,3 millió forint adósoktól származó és egyéb 
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követelés, amely összeg az ellátottak és az alkalmazottak térítési díjtartozását 
tartalmazza. 

Az intézetek rövid lejáratú kötelezettségeinek év végi állománya 42,4 millió forintra 
csökkent a 2012. évi 100,7 millió forinthoz képest. A kötelezettségek csaknem teljes 
összege a szállítók felé tartozás, amelyből tárgyévet terhelő összeg 34,2 millió forint, 
tárgyévet követő évet terhelő érték 8,0 millió forint. Támogatási program előlege 
miatti kötelezettség összege 0,2 millió forint. 
 
A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

Résztvevő 
intézmény 

megnevezése 

Projekt 
azonosító 

Projekt tárgya 
Projekt 

időtartama 

A teljes 
támogatás 

összege 
(millió Ft) 

Önerő 
mértéke 

2013. évi 
felhasználás 

(millió Ft) 

EMMI Debreceni 
Javítóintézet 

TÁMOP 
5.6.1/A-
11/4-2011-
0002 

TÁMOP 5.6.1/A-11/4-
2011-0002 "Vissza a 
jövőbe" 

2012.04.01.- 
2014.03.31. 8,4 0 3,7 

EMMI Debreceni 
Javítóintézet 

TIOP 
3.4.3/11/1 -
2012-0001 

TIOP 3.4.3/11/1 
"Javítóintézeti ellátás 
biztosítása fiúk részére 
a Dunántúlon" 

2012.12 hó – 
2015.08 hó 

2.248,4 0 231,7 

EMMI Budapesti 
Javítóintézete 

TÁMOP 
5.6.1.A-
11/3-2011-
004 

Lépésváltás 
2012.01.01 - 
2013.06.30. 

5,2 0 2,2 

EMMI 
Rákospalotai 
Javítóintézet és 
Speciális 
Gyermekotthon 

TÁMOP-
5.6.1.A-
11/3-2011-
0004 

Lépésváltás 
2012.01.01.-
2013.06.30. 

6,8 0 2,9 

Károlyi István 
Gyermekközpont 

EMA/2012/
3.6.7 

A kísérő nélküli 
kiskorú, illetve 
utógondozói 
ellátásban részesülő 
elismert menekült és 
oltalmazott fiatalok 
integrációja a magyar 
társadalomba, emellett 
folyamatos és 
zökkenőmentes 
belépés a magyar  
munkaerőpiacra és a 
oktatási rendszerbe. 

2013.07.01-
2014.06.30 

38,9 0 4,4 

Károlyi István 
Gyermekközpont 

EMA/2012/
2.4.2 

Belépő kísérő nélküli 
kiskorú menedékkérők 
viktimizációjának 
megelőzése, egyéni 
képesség és készség 
felmérés, fejlesztés 

2013.07.01-
2014.06.30 

6,7 0 1,8 
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A „Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó 
felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára” felhívásra az EMMI Debreceni 
Javítóintézete pályázatot nyújtott be, amely alapján a TÁMOP 5.6.1.A-11/4-2011-
0002 azonosító számú, „Vissza a jövőbe” elnevezésű pályázat keretében 8,4 millió 
forint támogatást nyert. A program megvalósítása 2012. április 1. napján kezdődött, 
befejezési időpontja 2014. március 31. 2013. évben 5,2 millió forint támogatásértékű 
működési bevétel folyt be a programra, a kifizetett összeg 3,7 millió forint volt. 

TIOP 3.4.3-11/1-2012-0001 „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a 
Dunántúlon” kiemelt projekt keretében a Debreceni Javítóintézet, mint 
kedvezményezett 2.248,4 millió forint támogatásban részesül. A projekt keretében az 
Intézet a Nagykanizsán épülő javítóintézeti beruházás megvalósítója. A projekt 
megvalósításának kezdő időpontja 2012 decembere, befejezésének tervezett időpontja 
2015. augusztus vége. A projekt keretében 2013. évben 312,3 millió forint 
támogatásértékű bevétel folyt be az Intézet számlájára, amelyből 231,7 millió forint 
kifizetés történt. 

Az EMMI Budapesti Javítóintézete, és az EMMI Rákospalotai Javítóintézet 2012. 
évben a főpályázó FICE konzorciumi partnereként a „Lépésváltás” elnevezésű 
pályázatban meghatározott feladataikat időarányosan teljesítették. Támogatásértékű 
bevételként a Budapesti Javítóintézethez 1,9 millió forint, a Rákospalotai 
Javítóintézethez 3,2 millió forint bevétel folyt be. A pályázat lezárására 2013. évben 
került sor. 

A Károlyi István Gyermekközpont 2013. évben az EMA pályázat keretében 25,5 
millió forint összegű támogatást kapott a migráns gyermekek beilleszkedésére, 
egyrészt a társadalmi életbe, másrészt az önálló életvitelre való felkészítésre. A 
pályázat több éven át nyúló program. 
 
A letéti számlák pénzforgalma 
 
Az intézményi ellátottak tulajdonát képező pénzeszközök elhelyezése céljából a 
Magyar Államkincstárnál letéti számlát vezetnek. A letéti számlák nyitó egyenlege 
18,8 millió forint volt, a 67,5 millió forint befizetés és a 69,9 millió forint kiadás 
figyelembe vételével a letéti számlák záró egyenlege 16,4 millió forintot tett ki 2013. 
december 31-én.  
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2.3. alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 
irányítás intézményei 
 

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 
alcím alá 2013. január 1-jén az alábbi 177 intézet tartozott: 

Sor-
szám 

Intézmény neve 
Törzskönyvi 

azonosító 
Honlapjának címe 

1 Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona 330068 www.fogyszemo.hu 
2 Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona 330079 - 
3 Baranya Megyei Boróka Otthon 330080 - 

4 Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált 
Szociális Intézmény 332325 

- 

5 Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális 
Intézmény 336444 

www.oszinapfeny.hu 

6 Harmónia" Integrált Szociális Intézmény  341673 
http://www.harmoniaott
hon.hu/ 

7 Pszichiátriai Betegek Otthona (Elek) 342065 - 

8 Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, 
Rehabilitációs és Módszertani Központ 342340 

http://www.fago.hu/ 

9 Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató 
Centrum 343226 http://www.hajnalotthon.

hu/ 
10 Békés Megyei Kőrös-Menti Szociális Centrum  343347 - 

11 Kőrösladány Város Önkormányzat Egyesített 
Szociális Intézmény 344508 

- 

12 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága 355915 

http://www.csmtegyesz.
hu/ 

13 Aranysziget Otthon  357942 http://www.aranyszigeto
tthon.hu/ 

14 Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ  360199 
http://www.gyermekved
elem.hu/ 

15 Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény  363750 - 

16 Időskorúak Otthona, Nagylózs 367747 
http://www.idosekotthon
a-nagylozs.hu/ 

17 Fogyatékos Gyermekek Otthona (Sopron) 369697 - 

18 Dr. Piróth Endre Szociális Központ  371397 
http://www.drpirothottho
n.hu/ 

19 Arany János Gyermekotthon  372185 - 

20 Komádi Gyermekotthon 372217 
http://www.komadigyere
kotthon.hu/ 

21 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 372240 

http://www.hbmtgysz.hu 
 

22 Vámosgyörki Idősek Otthona 378693 
http://www.idosekotthon
a-vamosgyork.hu/ 

23 Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és 
Rehabilitációs Intézete 379018 

http://www.hofori.hu/ 
 

24 Egri Idősek Otthona 382320 http://www.idosekotthon
aeger.hu/ 

25 Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek 
Otthona  382485 

http://www.otthonaranyh
id.hu/ 

26 Komárom-Esztergom Megyei Mentálhygienes és 
Rehabilitációs Intézmény  387765 

http://www.meri.gportal.
hu/ 

27 Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális 
Intézmény  388047 

http://www.kemiszi.hu/ 
 

28 Speciális Otthon (Pilisvörösvár) 390330 - 
29 Integrált Szociális Otthon (Inárcs) 391052 - 

30 Pszichiátriai Betegek Otthona (Tápiógyörgye) 392817 
http://www.pmik.hu/ind
ex.php/vintezmenyek/sz
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ocialis/84-szocialis-
intezmenyek/155-

pszichiatriai-betegek-
otthona 

31 Idősek Otthona (Kiskunlacháza) 393397 - 
32 Speciális Otthon (Abony) 394691 - 
33 Őszirózsa Idősek Otthona 395049 - 

34 Kőris Otthon  395193 
http://www.korisotthon-
nagykoros.hu/ 

35 Viktor Speciális Otthon  395478 - 
36 Topház Speciális Otthon  395863 - 

37 Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
és Intézményei 395973 http://www.pmtegyeszi.

hu/ 

38 Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 399607 
http://www.berzenceszo
ci.hu/ 

39 Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon  399630 - 
40 Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon  399641 - 

41 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó 
Otthon Kisléta 402910 

- 

42 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó 
Otthon Mándok 402921 - 

43 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó 
Otthon Győrtelek 402954 

- 

44 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kék Madár" Ápoló-
Gondozó Otthon Gacsály 402965 

- 

45 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó 
Otthon Nyírbéltek 402976 

- 

46 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó 
Otthon Mérk 402987 

- 

47 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Ápoló-
Gondozó Otthon Tarpa 403016 

- 

48 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi 
Központ Tiszadob 403115 

- 

49 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza 403126 

- 

50 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi 
Központ Baktalórántháza 403193 - 

51 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi 
Központ Nyírbátor 403599 

- 

52 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" 
Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon Hodász 407520 

http://www.viktoriamods
zertan.hu/ 

53 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó 
Otthon Tiborszállás 407739 - 

54 Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 418982 http://www.tmgyi.hu/ 
55 Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt 420132 - 
56 Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád  420143 - 
57 Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc 420154 - 
58 Vas Megye Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál 420176 - 
59 Ernus Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény  420231 - 

60 Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 
Gyermekotthon és Általános Iskola  420264 

- 

61 Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet 423001 - 

62 
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, 
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált 
Intézménye  

426255 
http://www.dakaotthon.h
u/ 

63 Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített 
Szociális és Módszertani Intézménye  426277 

http://www.iopkov.hu/ 
 

64 Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és 
Otthona  432821 http://www.rehabmsz.hu 
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65 Zala Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona és 
Rehabilitációs Intézete  433488 

- 

66 Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény 433499 http://www.szocizeg.hu/ 
67 Zala Megyei Idősek Otthona  435349 - 
68 Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ  435361 - 

69 Idősek Otthona (Pécel) 441069 
http://www.idosekotthon
apecel.hu/ 

70 Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és 
Rehabilitációs Intézménye  441070 

http://www.valaszutszori
.mindenkilapja.hu/ 

71 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi 
Központ  442495 

http://www.gyvkmatesza
lka.mindenkilapja.hu/ 

72 Reménysugár Otthon  450087 - 
73 Ezüstfenyő Idősek Otthona  450108 - 

74 Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs 
Intézet 450119 http://www.ipolypartotth

on.uw.hu/ 
75 Megyei Gyermekvédelmi Központ (Salgótarján)  452795 http://www.mgyvk.hu/ 

76 Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon  453154 

- 

77 Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó 
Otthon  453165 

http://www.bercelrehab.
hu/ 

78 Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár 
Otthon Férfiak Mentálhigiénés Otthona  472119 http://www.oszinapsugar

.hu/ 

79 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat dr. 
Waltner Károly Otthon  484084 

- 

80 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke 
Gyermekotthona és Általános Iskolája  490243 

- 

81 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani 
Gyermekvédelmi Szakszolgálata  490319 

http://www.tegyesz.hu/ 
 

82 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos 
Gyermekotthona és Általános Iskolája  490386 

- 

83 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő 
Gyermekotthona  490429 

http://www.cseppgyerme
k.hu/ 

84 Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola és 
Előkészítő Szakiskola (Pilis) 492786 

http://www.pkastely.hu/ 
 

85 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth 
Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája 492797 

http://www.kzsgyo.axele
ro.net/ 

86 Budapest Főváros Önkormányzata Gyermekotthona  492829 - 

87 Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány) 492841 - 

88 Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola (Bakonyoszlop) 492874 

http://www.bnevi.hu/ 
 

89 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi 
Ferenc Gyermekotthona  492885 

- 

90 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és 
Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) 492906 

http://www.bucsuotthon.
uw.hu/ 

91 Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely) 492939 
http://www.szoc-
kethely.hu/ 

92 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek 
Otthona (Szentgotthárd) 492962 

- 

93 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek 
Otthona (Tompa) 492973 

http://www.topszi.hu/ 

94 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok 
Otthona (Tordas) 492984 

http://www.minosegtord
as.hu/ 

95 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok 
Otthona (Zsira) 493002 http://www.efozsira.hu/ 

 

96 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete 
(Darvastó) 493277 

http://www.darvasto.hu/ 
 

97 Értelmi Fogyatékosok Otthona (Csákánydoroszló) 493310 - 
98 Budapest Főváros Önkormányzat Gyermekotthona 493408 http://www.boglarigyer
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(Balatonboglár) mekotthon.hu/ 

99 
Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi 
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági 
Szervezete  

494351 
- 

100 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó 
Otthona 494362 

- 

101 Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat  542232 - 
102 Zala Megyei Szocioterápiás Intézmény  559344 - 
103 Borostyán Otthon  566797 - 

104 Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ  568153 
http://members.upclive.h
u/veszpremmegyeigyer
mekvedelmi.kozpont4/ 

105 Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu 574268 - 

106 Vas Megyei Idősek Otthona és Gondozóháza 
(Vasvár) 574444 

- 

107 Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló Gondozó 
Otthona és Nappali Intézménye  576152 

http://www.ligetotthon.h
u/ 

108 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet 
és Gyermekotthon  576349 http://www.gyermekotth

onszolnok.hu/ 

109 Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Fogyatékosok Otthona  576394 

http://www.pcbolt.info.h
u/~golyalap 

110 Fenyves Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Fogyatékosok Otthona  576437 

- 

111 Szőke Tisza" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Fogyatékosok Otthona  576448 

http://www.szoketiszaott
hon.uw.hu/ 

112 Fehér Akác" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek 
Otthona  576459 

http://www.invitel.hu/id
otthon 

113 Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye  576460 

- 

114 
Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és 
Rehabilitációs Intézménye 

576471 
- 

115 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek 
Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és 
Rehabilitációs Intézménye  

576987 
http://www.angolkert.uw
.hu/ 

116 Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi 
Központ 579043 

http://www.gyermekotth
on.hu/ 

117 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ  587064 www.bmgyk.hu 
118 Flandorffer Ignác Szociális Intézmény  643065 - 
119 Gondoskodás" Rábaközi Szociális Központ  643076 http://www.ffo.hu/ 
120 Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona  645201 - 

121 Hatvani Idősek Otthona 645322 http://www.hmoszentka
mill.uw.hu/ 

122 Csányi Idősek Otthona 645333 
http://www.csanyotthon.
uw.hu/ 

123 Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és 
Módszertani Intézete 648125 

http://www.ifomi.hu/ 
 

124 Parádi Idősek Otthona 648136 
http://www.idosekotthon
aparad.hu/ 

125 Veszprém Megyei Jogú Város "Éltes Mátyás" 
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza  665999 

- 

126 Szociális Gondozási Központ (Nyíregyháza) 670326 - 

127 Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona  675310 http://www.remenysugar
otthon.hu/ 

128 Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Ház  675354 - 
129 Anya-, Csecsemő és Gyermekotthon Győr 676076 - 

130 Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona  677172 

- 

131 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi 677183 http://www.hgyermekott
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Gyermekotthona  hon.axelero.net/ 

132 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára 
Gyermekotthona  677194 

- 

133 
Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor 
Gyermekotthona és Fogyatékosokat Befogadó 
Otthonai  

677204 
- 

134 Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona  677215 

- 

135 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás 
Gyermekotthona  677226 

- 

136 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta 
Lakásotthonai  677237 

- 

137 Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona  677248 

- 

138 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka 
Gyermekotthona  677259 - 

139 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi 
Erzsébet Gyermekotthona  677271 

- 

140 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga 
Gyermekotthona   677293 

- 

141 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila 
Gyermekotthona  677314 - 

142 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit 
Gyermekotthona  677336 

- 

143 Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona  677347 

- 

144 Győr-Moson-Sopron Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat 686486 

- 

145 Maros Menti Szociális Intézmény 761673 - 
146 Napsugár Otthon  761684 - 
147 Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság  761815 - 
148 Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ  761859 http://www.hmgyk.hu/ 
149 „Baglyaskő" Idősek Otthona  762560 - 

150 
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú 
Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális 
Intézmény  

766690 
http://www.fkdmtkt.hu/k
eszi 

151 Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény 768650 http://www.tmiszi.hu/ 

152 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Központja  791232 

http://www.bazmgykmis
kolc.t-online.hu/ 

153 Csongrád Megyei Vakok Otthona  791418 - 

154 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó 
Otthon Fülpösdaróc 793083 

- 

155 Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ 795526 - 
156 Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ 795537 - 
157 Békés Megyei Intézményfenntartó Központ  795548 - 

158 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó 
Központ  795559 

- 

159 Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ  795560 - 
160 Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ  795571 - 

161 Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó 
Központ 795582 

- 

162 Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ 795593 - 
163 Heves Megyei Intézményfenntartó Központ 795603 - 

164 Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó 
Központ  795614 - 

165 Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ  795625 - 
166 Pest Megyei Intézményfenntartó Központ  795636 - 
167 Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ 795647 - 
168 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézményfenntartó 795658 - 
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Központ 

169 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézményfenntartó 
Központ  795669 

- 

170 Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ  795670 - 
171 Vas Megyei Intézményfenntartó Központ  795681 - 
172 Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ  795692 - 
173 Zala Megyei Intézményfenntartó Központ  795702 - 
174 Margita Idősek Otthona  798220 - 
175 Fehér Hattyú Idősek Otthona  798231 - 
176 Törődés Pszichiátriai Betegek Otthona  798242 - 
177 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  802101 www.szgyf.gov.hu 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 

 

Az önkormányzati rendszer átfogó megújításával és a közigazgatás állami szerveinek 
átalakításával összefüggésben a szociális és gyermekvédelmi szakellátást folytató 
intézmények 2012. január 1-től a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi 
intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény rendelkezése szerint, a 
megyei intézményfenntartó központok állami átvételével és a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium fejezetébe történő integrálással megkezdődött.  

A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményrendszer átalakítása 
érdekében a megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint a 
megyei intézményfenntartó központok (továbbiakban: MIK-ek) feladatainak 
profiltisztása mellett - köznevelési, közművelődési, valamint szociális és 
gyermekvédelmi feladatok új szervezetekbe történő szétválasztásával - a szakmai 
irányítást végző Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe kerültek át, majd 2013. 
március 31-ével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságba (a továbbiakban: 
SzGyF) történő beolvadással a MIK-ek megszűntek. 

Az intézményrendszer átalakításának folytatásaként az egyes szakosított szociális és 
gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények 
módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény alapján (továbbiakban: Áát.) 2013. 
január 1-től a települési önkormányzatok és társulásaik 47 szociális és 
gyermekvédelmi szakellátást végző intézménye állami fenntartásba, vagyonuk állami 
vagyoni körbe került. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 
316/2012. (XI. 13.) Korm. rendeletben az SzGyF került kijelölésre arra, hogy az átvett 
intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellássa és meghatározza az állami 
szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló intézmények átadás-átvételi 
eljárásának részletszabályait, az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi 
szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendeletben.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, 
gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat 
nyomán a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012 (XI. 13.) 
Korm. rendelet alapján 2012 decemberében alakult meg az alcím intézményeit 
középirányító szervként összefogó és fenntartó SzGyF. 
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Az SzGyF látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat a 
szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szakellátást végző, a MIK-ek 
megszűnésével, valamint az állami szociális intézeteknek és a gyermek- és 
ifjúságvédelem intézeteinek az SzGyF fenntartása alá kerülésével a 2.1. és a 2.2. alcím 
intézményeit is magába foglaló 169 állami intézmény tekintetében, amelynek 
keretében 

- eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben, 
- egységesen meghatározza és közzéteszi a szociális ellátások igénybevételéhez 

kapcsolódó közérdekű információkat a fenntartott szociális intézményekre 
vonatkozóan, 

- szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak 
végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket, 

- javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, 
meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét, 

- megállapítja az intézményi térítési díjakat. 

Az SzGyF országos szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani 
feladatokat lát el szolgáltatók, intézmények, illetve szakmai szervezetek bevonásával, 
amelynek keretében 

− összesíti, kiértékeli és elemzi a szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott és 
más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat és a honlapján 
folyamatosan közzéteszi, 

− javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz az 
ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében, 

− módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a 
szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív 
szociálpolitikai eszközök alkalmazását, 

− új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében 
modellkísérleteket szervez, 

− részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási 
protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének 
kidolgozásában, 

− figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka 
eredményeit, elősegíti azok elterjesztését és gyakorlati alkalmazását, 

− működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot. 
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Az SzGyF által fenntartott 169 intézményben 2013. december 31-én 46.316 fő 
ellátását biztosították, az ellátottak 68,4%-a szociális ellátásban, 31,6%-a 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti gondozásban részesült, főbb adatokat a következő 
táblázat mutatja: 

Megnevezés 

Szociális szakellátás 
Gyermekvédelmi 

szakellátás 
Ágazat összesen 

Engedé-
lyezett 

férőhely-
szám 

Ellátotti 
létszám 
összesen 

Engedé-
lyezett 

férőhely-
szám 

Ellátotti 
létszám 
összesen 

Engedé-
lyezett 

férőhely-
szám 

összesen 

Ellátotti 
létszám 
összesen 

Ellátottak összesen (fő) 32.175 31.680 17.056 14.636 49.231 46.316 

Megoszlás % 65,4% 68,4% 34,6% 31,6% 100,0% 100,0% 
Ápolást gondozást igénylő ellátás 29.178 28.671   29.178 28.671 
Rehabilitációs intézmény 1.251 1.058   1.251 1.058 
Lakóotthonok 1.142 1.105   1.142 1.105 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 156 138   156 138 
Nappali ellátás, támogató szolgálat, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
egyéb nappali ellátás 

448 708   448 708 

Otthont nyújtó gyermekotthoni ellátás   
7.174 

4.895 
7.174 

4.895 
Utógondozói ellátás   878 878 
Javítóintézeti nevelés   358 358 
Hagyományos és hivatásos 
nevelőszülő és külső férőhely 

  9.882 8.505 9.882 8.505 

 

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal 
összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi 
XXVII. törvénynek az Szt.-t érintő módosítása alapján 2013. július 1-től a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás kötelezettje az SzGyF lett. 
 

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 4,2 89 870,8 89 921,3 110 017,1 100 161,7 2 384 802,4% 91,0% 
 ebből személyi 
juttatás 

1,4 54 724,8 54 764,6 48 074,8 45 227,5 
3 230 535,7% 94,1% 

Folyó bevétel 0,0 23 673,1 23 673,1 33 194,6 32 557,9 - 98,1% 
Támogatás 150,0 66 197,7 66 248,2 70 683,4 70 683,4 47 122,3% 100,0% 
Előirányzat-
maradvány 

0,0 0,0 0,0 6 139,1 6 350,7 
- 

103,4% 

Létszám (fő)  27 23 867  21 983 20 355 75 388,9,1% 92,6% 
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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 89 870,8 23 673,1 66 197,7 54 724,8 23 867 
Módosítások jogcímenként      

Országgyűlés hatáskörben 50,5 0,0 50,5 39,8 0 
2013. évi CXLIV tv. pedagógusi életpálya modell 50,5 0,0 50,5 39,8  
Kormányzati hatáskörben 934,5 0,0 934,5 915,8 0 
1159/2013. (III. 28.), ill. 1990/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat - bérkompenzáció 

1 425,5 0,0 1 425,5 1 122,3  

1794/2013. (XI.7.) Korm. határozat a jelenleg 
állami tulajdonba tartozó ingatlanok 
üzemeltetésében bekövetkezett szervezeti változás 
miatti átadásáról  - KIM 

-581,3 0,0 -581,3 -277,1  

8/2005. (II. 8.) PM rendelet - prémiumévek 90,3 0,0 90,3 70,6  
Irányító szervi hatáskörben 5 152,6 1 651,9 3 500,7 391,0 -1 884 
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból 3 121,0 0,0 3 121,0 11,9  
Intézmények közötti átcsoportosítás 379,7 0,0 379,7 -1 544,8 74 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 1 766,8  

Többletbevétel előirányzatosítása 1 651,9 1 651,9 0,0 157,1  

Miniszteri döntés 0,0 0,0 0,0 0,0 31 
MIK-ek megszűnése 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 989 

Intézményi hatáskörben 14 008,7 14 008,7 0,0 -7 996,6 0 
   2012. évi előirányzat-maradvány 
előirányzatosítása 

6 139,1 6 139,1 0,0 502,7  

   Többletbevétel 7 869,6 7 869,6 0,0 1 011,7  
   Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -9 511,0  

Előirányzat-módosítás összesen 20 146,3 15 660,6 4 485,7 -6 650,0 -1 884 
2013. évi módosított előirányzat 110 017,1 39 333,7 70 683,4 48 074,8 21 983 
 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az alcímhez tartozó szociális és gyermekvédelmi intézmények 2013. évi, 89.870,8 
millió forint összegű kiadási előirányzata a tervezetthez képest 20.146,3 millió 
forinttal nőtt a 2013. évben. Az előirányzat növekedésből 15.871,6 millió forintot a 
működési kiadások előirányzatának növekedése, 4.274,7 millió forintot a felhalmozási 
kiadások növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat (110.017,1 millió forint) 
terhére a 2013. évben 100.161,7 millió forint kiadás teljesült, ami 91,0%-os teljesítési 
aránynak felel meg.  

Az előirányzat-módosítások összegéből 50,5 millió forint a pedagógus előmeneteli 
rendszer bevezetése kapcsán a költségvetési törvény módosításából, 934,5 millió forint 
kormányzati hatáskörben, 5.152,6 millió forint irányító szervi hatáskörben, 14.008,7 
millió forint pedig intézményi hatáskörben történt növekedésből adódik. A 
kormányzati hatáskörű előirányzat-módosításból 90,3 millió forintot a prémiuméves 
foglalkoztatásra, 1.425,5 millió forint a foglalkoztatottak 2013. évi 
bérkompenzációjának finanszírozására került biztosításra.  
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A megyei önkormányzat hivatala által feladatai ellátásához használt, jelenleg állami 
tulajdonba tartozó ingatlanok üzemeltetésében bekövetkezett szervezeti változáshoz 
kapcsolódóan, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1794/2013. (XI. 
7.) Korm. határozat alapján, a korábbi MIK-ek üzemeltetésében lévő hivatali 
ingatlanok kormányhivatalok részére történő átadásával összefüggésben 581,3 millió 
forinttal csökkent az SzGyF költségvetése, így az alcím előirányzata. 

Az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 1.651,9 millió 
forint az év során befolyt intézményi többletbevételek beemeléséből, míg 379,7 millió 
forint a tárca irányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti előirányzat-
átcsoportosításokból adódott. Ebből a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
létrehozásáról és egyes szociális, gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 
1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat értelmében a tárca irányítása alá tartozó szociális 
és gyermekvédelmi intézmények személyi állományából és költségvetéséből 74 fő és a 
hozzájuk tartozó 314,2 millió forint előirányzat került átadásra a SzGyF részére.  

Fejezeti kezelésű előirányzatból a módszertani feladatok ellátásának támogatása 
kapcsán 99,7 millió forint, a gyermekvédelmi módszertani feladatok ellátására 10,8 
millió forint, a támogató szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatáshoz kapcsolódóan 397,9 millió forint, a szociális intézményi foglalkoztatás 
támogatására 2.523,6 millió forint, az SzGyF által működtetett nevelőszülői hálózatok 
tárgyévi feltételeinek javítása érdekében 89,0 millió forint került átcsoportosításra az 
intézmények költségvetésébe. 

Az intézmények átvételét megelőzően, azok működésében különbségek voltak.  Az 
ellátórendszer szakmai és gazdálkodásának egységes működtetése érdekében 
intézményhálózatban – elsősorban a személyi juttatások előirányzatán keletkezett 
megtakarítások összegéből – intézmények közötti előirányzat-átcsoportosítások 
kerültek végrehajtásra. 

 

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 6.139,1 millió 
forint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatti módosítás. Az átvett 
pénzeszközök előirányzatának megemelésével összességében 7.869,6 millió forinttal 
nőtt az intézmények költségvetési előirányzata. Ebből az SzGyF a megyei 
intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti beolvadás során 
3.377,2 millió forintot vett át a MIK-ektől. 

 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatás 2013. évi 54.724,8 millió forintos eredeti előirányzata az év 
végére 48.074,8 millió forintra módosult. Ebből 39,8 millió forint az országgyűlési 
hatáskörben, 915,8 millió forint a kormányzati hatáskörben, 391,0 millió forint az 
irányító szervi hatáskörben történt növelés, illetve 7.996,6 millió forint az intézményi 
hatáskörben végrehajtott csökkenés. A módosított előirányzat terhére 45.227,5 millió 
forint kiadás teljesült, amely 94,1%-os aránynak felel meg. A teljesítés mértékét az 
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uniós projektek előirányzatainak felhasználása is befolyásolta. A maradvány 
összegéből 774,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, amelyből 14,2 millió 
forint a 2013. évi bérkompenzáció kapcsán a maradvány-elszámolás keretében 
visszafizetendő önrevíziós összeg. 

2013. évben az előző évhez hasonlóan bérkompenzáció kifizetésére került sor, a 
kompenzáció átlag 10.256 főt érintett, összesen 1.425,5 millió forint összegben. 

Az intézmények engedélyezett létszáma az eredeti költségvetésben meghatározott 
23.867 fős létszámról a MIK-ek megszűnése, a szociális és gyermekvédelmi 
intézmények személyi állományából történt átvétel, valamint feladatátvételek okán 
történt bővülések miatti miniszteri döntések értelmében év végére 21.983 főre 
módosult.  

Irányító szervi engedéllyel történt létszám átcsoportosításra került sor a létszám 
főösszegének változtatása nélkül az intézményhálózat intézményei között. 

Az SzGyF engedélyezett létszáma 969 főről az év végére 2.084 főre emelkedett, amely 
a szociális és gyermekvédelmi intézményrendszerben foglalkoztatottak létszámának 
9,5%-át teszi ki. 2013. december 31-én a foglalkoztatottak 1.148 fős állományából 839 
fő kormányzati szolgálati jogviszonyban, 309 fő munkaviszonyban állt.  
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása 

 
A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata (19.172,7 millió forint) év 
közben 13.992,0 millió forinttal nőtt, így 33.164,7 millió forintra módosult. A dologi 
kiadások előirányzata 88,4%-ban teljesítéssel érintett. Irányítószervi hatáskörben a 
dologi kiadások előirányzata az intézményi többletbevételekből, illetve a fejezeti 
kezelésű előirányzatról biztosított támogatás összegével, összesen 3.551,2 millió 
forinttal megemelésre került. Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás révén az 
előirányzat 10.672,3 millió forinttal emelkedett, amelynek nagyobb részét a bevételi 
előirányzat emelkedése, illetve a 2012. évi előirányzat-maradvány beemelése, illetve 
az önkormányzati szektorból átvett intézmények esetében az átvett pénzmaradvány 
összegének előirányzatosítása tette lehetővé. 

A dologi kiadások 42,1%-át szolgáltatási kiadásokra, 29,3%-át készletbeszerzésre, 
19%-át áfa-fizetési kötelezettségre, 3,6%-át adók, díjak és egyéb befizetésekre, 1,9%-
át vásárolt közszolgáltatásokra, 1,4%-át kommunikációs és egyéb szolgáltatásokra, 
2,7%-át más dologi kiadásokra fordították az intézetek. A készletbeszerzések 
legnagyobb részét az intézményi ellátás alapjául szolgáló élelmiszer beszerzése 
jelentette. A szolgáltatási kiadások tekintetében a gáz- és villamos energia, távhő- és 
melegvíz-szolgáltatás, továbbá a víz- és csatorna díjára 5.896,1 millió forintot, vásárolt 
élelmezésre 2.465,6 millió forintot, az épület-karbantartásra, kisjavítás 
szolgáltatásokra, valamint egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadásokra 3.268,2 millió 
forintot költöttek az intézmények. 

Az SzGyF 2013. év során közbeszerzési eljárást folytatott le a gázenergia beszerzésére 
a teljes intézményrendszer nagyfogyasztóinak (20m3/h névleges teljesítményű 
fogyasztási helyek) bevonásával. A szerződés alapján 2013. szeptember 1-től a 
fenntartott intézményhálózatot érintően 186 db fogyasztási helyen kezdődött meg a 
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gázenergia vételezése a korábbiaknál kedvezőbb átlagos áron, amely a szerződés 2014. 
június 30-ig tartó hatálya alatt összességében 150,0-200,0 millió forint becsült 
megtakarítást eredményez a fenntartott intézményeknél. A gázszolgáltatás kiadásainak 
fedezete az intézmények költségvetéséből az SzGyF-hez átcsoportosításra került. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
előírása alapján a központi költségvetési szervek a 25 év alatti, valamint az 55 év 
feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók, valamint a GYES-ről visszatérő és tartós munkanélküliség után 
elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális 
hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításaikat kötelesek befizetni a 
központi költségvetés javára. Az előírás alapján az intézmények a dologi kiadások 
között összesen 30,0 millió forint befizetést teljesítettek. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásaira az eredeti költségvetési előirányzat 1.021,3 millió 
forint volt, amely az intézményi többletbevételek okán történt irányítószervi, valamint 
előirányzat-átcsoportosítás és átvett pénzeszköz okán történt intézményi hatáskörű 
előirányzat-módosítással év végére 3.622,6 millió forintra módosult. Az ellátottak 
pénzbeli juttatásaira kifizetett összeg 3.546,0 millió forint volt, amely a módosított 
előirányzathoz képest 97,9%-os teljesítésnek felel meg. 
 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása 
 
Az egyéb működési célú kiadások 340,4 millió forint összegű eredeti előirányzata 
irányítószervi hatáskörben - elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatokból történt 
átcsoportosítások okán-, illetve intézményi hatáskörű módosítás eredményeképpen 
9.176,5 millió forintra növekedett, a teljesítés 8.881,6 millió forintos összege 96,8%-os 
arányt mutat. Az előirányzat e körben is döntő részben a fejezeti kezelésű 
előirányzatoknak az intézményi költségvetés javára átcsoportosított összegeit, a MIK-
ek 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának visszahagyott 
összegét, valamint a települési önkormányzatoktól át nem vett, „integrált” 
intézményekkel kapcsolatos teljesített feladatok kiadásait tartalmazta. 

Az Áát tv. értelmében az eddig a települési önkormányzatok fenntartásában működő 
fogyatékos, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek szakosított 
szociális ellátását nyújtó intézmények, valamint a gyermekvédelmi szakellátást 
biztosító intézmények 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek. Az egyes 
intézmények esetében felmerült, hogy az intézmény integrált formában, 
önkormányzati alapfeladat ellátásával együtt látja el tevékenységét, ugyanazon a 
telephelyen, amelyen az intézmény szakosított ellátását is végzi. Az ilyen típusú 
intézmények esetében a feladat-ellátásra kijelölt SzGyF és a feladatot eddig is ellátó 
fenntartó önkormányzat között született feladat-ellátási megállapodás keretében kerül 
sor a finanszírozásra. Szociális szakellátás területén 15 fenntartóval, 1.034 férőhelyre, 
míg gyermekvédelmi szakellátás területén 2 fenntartóval, 334 férőhelyre kerültek 
megkötésre az ellátási szerződések.  
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Az SzGyF az Szt. és a Gyvt. előírásai alapján ellátási szerződéseket kötött egyrészt 
önkormányzati, másrészt egyházi és civil szervezettekkel. E jogviszonnyal a szociális 
szakellátás területén 15 db államháztartáson belüli és 13 db államháztartáson kívüli 
szervezet (éves átlagban 3.749 fő) ellátását biztosította. A megállapodások 83%-a – 
mivel az egyházi és civil szervezetek által fenntartott intézmények részére állami 
támogatás kerül folyósításra – az SzGyF részéről pénzügyi kötelezettséggel nem jár. 
Az integrált intézmények fenntartói az ellátás biztosításának ellenértékeként 964,6 
millió forint hozzájárulási díjat kaptak működési célú pénzeszközátadással. A 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti szakellátást megállapodás alapján  éves átlagban 
4.240 fő részére 3 államháztartáson belüli és 18 államháztartáson kívüli szervezet 
biztosította. A gyermekvédelmi intézmények fenntartói részére 306,8 millió forint 
kiadás teljesült. 

Jelentős működési és felhalmozási pénzeszközátadásra került sor a MIK-ek 
beolvadásával összefüggő vagyonátadásokhoz kapcsolódóan, központi költségvetési 
szervnek összesen 620,8 millió forint, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak 1.678,0 
millió forint értékben. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A 2.3. alcím intézményeinek eredeti költségvetése beruházási és felújítási 
előirányzatot nem tartalmazott. Az előirányzatok irányítószervi hatáskörben 331,5 
millió forinttal, intézményi hatáskörben – maradvány, illetve uniós források 
előirányzatosítása révén – 3.943,2 millió forinttal megemelésre került. A rendelkezésre 
álló előirányzat 55,5%-a, összesen 2.371,3 millió forint teljesült, amelyből 1.013,5 
millió forint beruházási, míg 1.094,1 millió forint felújítási jogcímhez köthető. A 
MIK-ek és intézményeik több – a megvalósítás különféle fázisában lévő - projekt 
megvalósításban voltak érintettek. Valamennyi projekt a fenntartott intézmények 
fejlesztését szolgálja. 

A felhalmozási előirányzatokból valósult meg többek között a Fejér Megyei Integrált 
Szociális Intézmény telephelyeként működő Csókakői Autista Otthon megvásárlása, a 
mónosbéli gyermekotthonnak helyet adó Szabó-Kúria rekonstrukciója, a Bicske 
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola, Batthyány-kastély 
tetőrekonstrukciója, az acsádi leégett pavilon helyreállítási munkálatai, valamint az 
intézményekben uniós forrásból végrehajtott energetikai felújítások. 
 
A bevételek alakulása 
 
A szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás 
intézményeinek költségvetése a kiadások forrásául 23.673,1 millió forint bevétellel 
került jóváhagyásra. Az évközi módosítások eredményeképp a módosított előirányzat 
9.521,5 millió forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek 98,1%-a teljesült.  

A befolyt bevételekből 22.809,3 millió forint intézményi működési bevétel, 9.467,0 
millió forint támogatásértékű bevétel, 278,7 millió forint államháztartáson kívülről 
átvett pénzeszköz, 2,9 millió forint tárgyi eszköz értékesítéséből származó 
felhalmozási bevétel. Az intézményi működési bevételek legnagyobb részét, 84,9%-
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át az intézményi ellátási díjakból származó bevételek adták, kisebbik hányaduk 
nyújtott szolgáltatásokhoz (elsősorban vendéglátás, munkahelyi étkeztetés), illetve 
alkalmazottak térítéséhez kapcsolódott.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján a fenntartó az 
SzGyF részére 2013. augusztus 1-től a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai 
programjának, jogszabály alapján, szakértőként végzett véleményezéséért szakértői 
díjat fizet. A befizetések alapján 84,9 millió forint szakértői díj került elszámolásra az 
SzGyF-nél. 

A Gyvt. alapján az SzGyF-hez rendelt gondozási díj nyilvántartási és beszedési 
kötelezettség érdekében kidolgozásra került a gondozási díjfizetésre kötelezettek 
nyilvántartási rendszere. Gondozási díjbevétel jogcímen a 2013. évben 56,7 millió 
forint bevétel realizálódott. 

A Támogatásértékű bevételek közül 1.632,6 millió forint EU-s programokra fejezeti 
kezelésű előirányzatból, 6.651,7 millió forint központi költségvetési szervtől kapott 
támogatásértékű bevételből, 231,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatból, 111,5 
millió forint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, 157,3 millió forint elkülönített 
állami pénzalapoktól, 682,6 millió forint helyi önkormányzatoktól és költségvetési 
szerveitől, kisebbségi önkormányzatoktól, valamint többcélú kistérségi társulásoktól 
származott. A támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,2 millió 
forint. A támogatásértékű bevételeknél jelennek meg a megyei intézményfenntartó 
központok megszűnése következtében a beolvadás során átadott pénzeszközök, 
valamint az önkormányzati szektorból átvett szociális és gyermekvédelmi intézmények 
önkormányzatokkal történt elszámolásaikból adódó bevételek is. 
 
Előirányzat maradvány 
 
Az intézmények 110.017,1 millió forint módosított kiadási előirányzata terhére 
100.161,7 millió forint kiadás teljesült. Tekintettel arra, hogy a 2013. évi kiadási 
megtakarítás 9.855,4 millió forint, a bevételi lemaradás 425,1 millió forint, továbbá az 
előző évben képződött és fel nem használt előirányzat maradvány összege 86,1 millió 
forint, így az intézmények 2013. évi előirányzat-maradványának összege 9.516,4 
millió forint. A maradvány összegéből 7.683,3 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt, illetve 1.833,1 millió forint a szabad maradvány. Az uniós projektek 866,8 
millió forint, a célfeladatokra átvett pénzeszközök 571,3 millió forint maradvánnyal 
zárt.  
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az Áát. értelmében 2013. január 1-jével a törvény erejénél fogva az államra szállt át a 
települési önkormányzatok tulajdonában lévő, átvett feladatot ellátó szociális, 
gyermekvédelmi intézmények, az ezekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, 
továbbá az intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és vagyoni értékű jog. Az 
állam tulajdonába e törvénnyel került vagyonelemek vonatkozásában létesített kötelmi 
jogi jogviszonyokba - a projektek kivételével – jogutódként, a törvény erejénél fogva 
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kijelölt vagyonkezelő szerv lép. Az állami tulajdonba kerülő vagyon az állami tulajdon 
keletkezésével egyidejűleg ingyenesen a kijelölt szerv vagyonkezelésébe kerül. A 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. 
rendeletben a Kormány az SzGyF-et jelölte ki az Áát. szerinti feladatok ellátására. Az 
intézmények átvétele megtörtént, a vagyont az SzGyF birtokba vette, fenntartási 
költségeit viseli a jogszabály előírásainak megfelelően.  

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények 
és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 
2011. évi CLIV. törvény és a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a Kormány az 
átvett intézmények tekintetében - a közoktatási intézmények kivételével - a megyei 
intézményfenntartó központot jelölte ki az intézményfenntartás feladatának ellátására, 
és az átvett vagyon tekintetében a vagyonkezelői jogok gyakorlására, amelyek a 
jogutódlás következtében az SzGyF-hez kerültek. A Kormány döntései alapján a MIK-
ek vagyonának több csoportja különböző, a jogszabályokban meghatározott központi 
költségvetési szervekhez, illetve önkormányzatokhoz kerültek. A vagyonrendezési 
folyamat több ponton is még folyamatban volt a MIK-ek SzGyF-be történő 
beolvadásakor, így a korábbi vagyonátadási folyamatok országos szintű összefogása, 
lezárása, illetve az újabb vagyonátvételek lebonyolítása az SzGyF feladata lett. 

Az intézményeknél a befektetett eszközök bruttó értéke 2013. december 31-én 
163.403,9 millió forintot tett ki. A bruttó vagyoni érték 79,2%-a ingatlanban, 5,8%-a 
gépek, berendezések és felszerelésekben, 1,7%-a járművekben, 0,5%-a immateriális 
javakban, 12,8%-a üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe 
adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközökben testesül meg. A nyilvántartott bruttó 
vagyoni érték növekedése 2013. évben 96.368,1 millió forint, a csökkenés 93.876,1 
millió forint volt. Mindkét tételnél elsősorban az alapítás, átszervezés miatti átadás, 
illetve átvétel okán történt változások a mérvadók. 2013. évben a terv szerinti 
értékcsökkenés záró összege 41.381,1 millió forint, terven felüli értékcsökkenésre 17,1 
millió forint értékben került sor, így az eszközök nettó értéke 2013. december 31-én 
122.005,7 millió forintot tett ki. A nullára leírt eszközök bruttó értéke 11.457,9 millió 
forint, ez az intézeteknél nyilvántartott eszközök bruttó értékének a 7,0%-a. 

2013. évben több olyan ingatlan tekintetében kezdeményezte az SzGyF a 
vagyonkezelői jogának megszüntetését, amely nem kapcsolódik jogszabályban 
meghatározott szociális és gyermekvédelmi közfeladatainak ellátásához.  
 
Gazdasági társaságokban való részesedések, egyéb tulajdonosi részesedés 

A 2.3. alcím intézményei gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem 
rendelkeznek. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásának 
figyelembevételével a korábban az állam tulajdonába és a MIK-ek vagyonkezelésébe 
került tulajdonosi részesedések tekintetében, a MIK-ek beolvadását megelőzően 
felbontásra kerültek a vagyonkezelési szerződések. 

A részesedések és részesedések utáni osztalékok címén 7,0 millió forint szerepel az 
SzGyF nyilvántartásában a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány 100%-os 
tulajdonlása miatt. 
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A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 
Európai Uniós támogatási programok közül megvalósítási szakaszban, tényleges 
pénzforgalommal 2013. évben 63 db pályázati projekt rendelkezett. A projektek teljes 
támogatási összege 15.718,3 millió forint. Az önerő támogatások révén az önerőt 
minimalizálni lehetett, így az önerő mértéke összesen 1.000,3 millió forint volt, ez a 
teljes támogatás nagyságának 6,4%-a. 
 
 

Résztvevő 
intézmény 
megnevezése 

Projekt 
azonosító 

Projekt tárgya 
Projekt 
időtartama 

A teljes 
támogatás 

összege 
(mFt) 

Önerő 
mértéke 

2013. évi 
felhasz-

nálás 
(mFt) 

Békés Megyei 
Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Központ 

TÁMOP 
5.2.5./A-
10/2-
2010-
00760 

Integrációt segítő 
programok a Békés 
Megyei szakellátásban 
élő gyermekek, utó-
gondozottak, családok 
számára. 

 2011.07.01.-
2013.06.30. 

62,8 0,0 7,0 

B.-A.-Z. Megyei 
Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Központ 

TÁMOP-
5.2.5/A-
10/2-
2010-
0059 

„Esély a hazatéréshez”a 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Központ 
személyiségfejlesztő és 
felkészítő programja" 

2012.05.01.-
2014.04.30. 

49,2 0,0 13,7 

Kossuth Zsuzsa 
Gyermekotthon és 
Általános Iskola 

TÁMOP-
5.2.5/A-
10/2-
2010-
0067 

Gyermekek és fiatalok 
integrációs programok a 
Bicskei Kossuth Zsuzsa 
Gyermekotthonban 

2011.09.01-
2013.08.31 

49,4 0,0 18,8 

Fővárosi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

TÁMOP-
5.2.5/A-
10/1-
2010-
0010 

"Gyermeklánc 
személyiségfejlesztő 
módszerek alkalmazása 
a szakellátásban" 

2011.09.01-
2013.08.31 

39,0 0,0 19,0 

GY-M-S Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ 

TÁMOP-
5.6.1.A-
11/4-
2011-
0022 

"Kapuláz előtt" 
2012.11.01-
2014.04.30. 

12,0 0,0 3,0 

GY-M-S Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ 

TÁMOP-
5.6.1.C-
11/2-
2011-
0022 

Szakmai összefogás az 
áldozatokért GY-M-S 
Megyében 

2013.03.01-
2014.10.31. 

59,9 0,0 15,0 

Liget Otthon 
Fogyatékos 
Személyek Ápoló 
Gondozó Otthona, 
Szolnok 

TIOP-
3.4.2-
11/1-
2012-
0022 

"Az otthonosabb Liget 
Otthon" 

2013.12.01-
2014.09.30. 

98,5 0,0 0,0 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Gyermekvédő 
Intézet és 
Gyermekotthon 

TÁMOP 
5.2.5/A-
10/2-
2010-
0022 

Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját 
segítő programok 
(gyermekvédelmi 
komponens) 

2011.10.01-
2013.09.31 

36,0 0,0 13,6 
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Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Salgótarján 

TÁMOP-
5.2.5/A-
10/2-
2010-
0026 

Gyermekek és fiatalok 
társadalmi integrációját 
segítő programok 
megvalósítása a Nógrád 
megyei szakellátásban 
nevelkedő gyermekek 
számára. 

2011.12.1- 
2013.12.31. 

46,0 0,0 26,5 

Somogy Megyei 
Dr. Takács Imre 
Szociális Otthon 

TIOP-
3.4.2-
11/1-
2012-
0305 

Park Szociális Otthon 
korszerűsítése 

2013.06.01-
2014.11.30. 

180,0 0,0 12,4 

Somogy Megyei 
Gyermekvédelmi 
Igazgatóság 

TÁMOP-
5.2.5/A-
10/2-
2010-
0057 

TÁMOP-5.2.5/A - 
Gyermekek és fiatalok 
integrációs programjai                               
Miért ne sikerülne 
nekünk is? Együtt, hogy 
egyenlő esélyekkel 
éljünk! 

2011.06.21-
2013.12.31 

49,5 0,0 24,4 

Sz.Sz.B.M. Ápoló-
Gondozó Otthon, 
Mándok 

KEOP 
5.3.0/B/0
9-2010-
0050 

Energetikai 
korszerűsítés 

24 hónap 105,5 0,0 98,9 

Sz-Sz-B M. Kék 
Madár Ápoló-
Gondozó Otthon 
Gacsály 

KEOP 
5.3.0/B/0
9-2010-
0064 

Energetikai 
korszerűsítés 

21 hónap 90,9 0,0 90,9 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ Tiszadob 

TÁMOP 
5.2.5/B-
10/2-
2010 
00055 

A társadalmi devianciák 
kialakulásának megelő-
zése a gyermek- és 
lakóotthonokban élő 
fiatalok körében, a 
helyes önértékelés 
kialakulásán keresztül 
különös tekintettel a 
prostituálódás 
elkerülésére 

2012.03.01.-
2014.02.28. 

11,6 0,0 7,2 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 
Területi 
Gyermekvédelmi 
Központ 

TÁMOP 
5.3.1-C-
09/2-
2010-
0086 

Gyermekvédelmi 
gondoskodásból kikerült 
fiatal felnőttek 
munkaerő-piaci 
reintegrációjának, önálló 
életvezetésének 
elősegítése 

2012.09.30. -
2014.05.30. 

36,0 0,0 29,2 

Sz.-Sz.-B. Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ 
Baktalórántháza 

KEOP-
5.3.0/B/0
9-2010-
0013 

Energetikai 
korszerűsítés 

25 hónap 76,7 0,0 57,2 

Sz.Sz.B.M."Viktór
ia"Ápoló-Gondozó 
Otthon Hodász 

TÁMOP 
5.1.1-
09/6-
2010 

Képzés, foglalkoztatás 
hátrányos helyzetűeknek 

12 hónap 8,0 0,0 8,0 

Vas Megyei 
Időskorúak 
Szociális Intézete 
Acsád 

TÁMOP 
1.1.1-
12.1-2012 

Rehabilitációs 
foglalkoztatás 

2013. 10. 01-
2014.11.28. 

1,4 0,0 0,1 

Vas Megyei 
Szakosított Otthon 
Ivánc 

TAMOP 
1.1.2-
11/1/1-
2012  

Foglalkoztatás bővítés 
2012.10.24.-
2013.12.12. 

1,7 2,3 1,6 
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Vas Megyei 
Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat, 
Gyermekotthon és 
Általános Iskola 

TÁMOP 
1.4.3-
12/1-
2012-
0023 

"Válts jegyet az életbe!" 
2013.04.01. -
2015.03.31. 

7,5 0,0 2,7 

Vas Megyei 
Szakosított 
Szociális Intézet 

TÁMOP 
1.1.1-
12/1-
2012-
0001 

Megváltozott munka-
képességű emberek 
rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának 
segítése 

2013.11.04 -
2015.01.01. 

1,4 0,0 0,1 

Pszichiátriai 
Betegek Otthona 
Szentgotthárd 

TÁMOP 
6.22.A-
11/1 

Képzési programok az 
eü. ágazat szolg. fejl. 
érdekében 

2013.01.01-
2014.12.31. 

110,3 0,0 22,7 

Vas Megyei 
Idősek Otthona 
Hegyfalu 

TÁMOP 
1.1.1.-
12/1-
2012-
0001 

Megváltozott munka-
képességű emberek 
rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának 
segítése 

2013.12.05. - 
2015.02.11. 

2,1 0,0 0,0 

Vas Megyei 
Idősek Otthona és 
Gondozóháza 

TÁMOP-
1.1.1-
12/1-
2012-
0001 

Megváltozott munka-
képességű emberek 
rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának 
segítése 

2013.11.11. -
2014.10.22. 

698,7 0,0 0,0 

Vas Megyei 
Idősek Otthona és 
Gondozóháza 

TÁMOP-
1.1.1-
12/1-
2012-
0001 

Megváltozott munka-
képességű emberek 
rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának 
segítése 

2013.11.11. -
2014.10.22. 

683,7 0,0 0,0 

Vas Megyei 
Idősek Otthona és 
Gondozóháza 

TÁMOP-
1.1.1-
12/1-
2012-
0001 

Megváltozott munka-
képességű emberek 
rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának 
segítése 

2013.11.11-
2014.10.22. 

301,6 0,0 0,0 

Zala Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ 

TÁMOP-
5.2.5/A-
10/2-
2010-
0017 

A Nagykanizsai 
Gyermekotthonban élő 
gyermekek, fiatalok és 
vérszerinti szüleik 
integrációs programja 

2012.02.01-
2014.01.31 

18,7 0,0 4,3 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Hajdú megyei 
kirendeltség 

HURO/0
802/139_
AF 

Esővíz-elvezető rendszer 
létesítése Székelyhídon 

2011.05.01.-
2013.07.31. 

15,1 0,0 0,9 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Hajdú megyei 
kirendeltség 

TIOP-
3.4.1.B-
11/1-
2012-
0010 

„Nagy létszámú 
gyermekotthon kiváltása 
Komádiban” 

2013.01.31-
2015.01.31. 

299,4 0,0 0,2 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Heves megyei 
kirendeltség 

ÉMOP-
2.1.1/A-
09-2f-
2011-
0001 

"Az egri vár és 
erődrendszer turisztikai 
attrakcióinak fejlesztése" 

2011.06.11-
2014.04.30 

1 523,0 223,4 63,5 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Nógrád megyei 
kirendeltség 

HUSK/09
01/1.3.1/0
007 

Spoločné dedičtvo: 
Madách - Közös 
örökségünk: Madách 

2010.10.09.-
2013.01.30. 

152,3 0,0 0,0 
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Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Szabolcs megyei 
kirendeltség 

KEOP-
5.3.0/A/0
9/2010/04
67 

4400 Nyíregyháza 
Hősök tere 5. szám alatti 
épület komplex 
energetikai 
korszerűsítése 

2012.12.27-
2014.01.20. 

114,6 47,7 88,5 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Szabolcs megyei 
kirendeltség 

ÉAOP-
211/E-
2008-
0004 

A tiszadobi Andrássy-
kastély és kapcsolódó 
területeinek kulturális és 
turisztikai hasznosítása 

2009.05.04-
2013.12.31. 

1 817,2 487,3 233,9 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Szabolcs megyei 
kirendeltség 

TIOP-
3.4.1.B-
11/1-
2012-
0014 

Nyírbátori 
Gyermekvédelmi 
Központ kiváltása 

2013.10.05-
2014.02.14. 

300,0 0,0 0,0 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Jász megyei 
kirendeltség 

KEOP-
5.3.0/A/0
9-2010-
0026 

„Angolkert” Idősek 
Otthona, Pszichiátriai 
Betegek Otthona és 
Rehabilitációs 
Intézménye 
törökszentmiklósi 
telephelyének 
energiaracionalizálása 

2011.06.10-
2011.11.17. 

56,1 0,0 0,0 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Zala megyei 
kirendeltség 

SI-HU-1-
1-007 

Múltunk közös értékei- 
Élő örökségünk 

2009.07.01-
2012.09.30. 

29,9 1,0 1,2 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Borsod megyei 
kirendeltség 

TIOP-
3.4.1.B-
11/1-
2012-
0011 

Gönci gyermekotthon 
kiváltása 

2013.05.01-
2014.12.15. 

299,6 0,0 0,0 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Csongrád megyei 
kirendeltség 

TIOP-
3.4.1.A-
11/1-
2012-
0002 

Az Aranysziget Otthon 
Szentesi Otthonának 
kiváltása 

2013.07.01-
2015.06.30. 

999,9 0,0 51,1 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Heves megyei 
kirendeltség 

TIOP-
3.4.1.A-
11/1-
2012-
0001 

Bentlakásos 
intézmények kiváltása 

2013.08.01.-
2015.03.31. 

999,3 0,0 0,6 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Somogy megyei 
kirendeltség 

TIOP-
3.4.1.A-
11/1-
2012-
0004 

Kastélykiváltás 
Berzencén 

2013.04.01-
2015.03.31. 

1 000,0 0,0 12,8 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Zala megyei 
kirendeltség 

TIOP-
3.4.2-
11/1-
2012-
0120 

A Zala Megyei Integrált 
Szociális Intézmény III. 
számú telephelyének 
korszerűsítése 

2013.09.02-
2014.08.31. 

180,0 0,0 4,5 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Fejér megyei 
kirendeltség 

TIOP-
3.4.2-
11/1-
2012-
0152 

Mintaértékű lakó-
környezet megteremtése 
a fiatal felnőttek önálló 
életkezdése 
támogatásához  

2013.07.01-
2015.06.30. 

69,0 0,0 0,2 
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Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Békés megyei 
kirendeltség 

TIOP-
3.4.2-
11/1-
2012-
0267 

Lakóotthonok 
korszerűsítése a Békés 
Megyei Hajnal István 
Szociális Szolgáltató 
Centrumban 

2013.07.01-
2015.06.30. 

36,8 0,0 0,0 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Komárom megyei 
kirendeltség 

TÁMOP - 
6.1.2-11 / 
1-2012-
1163 

Egészséges szemlélet-
formáló programok a 
Komárom-Esztergom 
Megyei Mentalhygienes 
és Rehabilitációs 
Intézményben 

2013.08.30-
2014.06.30. 

9,9 0,0 0,0 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Komárom megyei 
kirendeltség 

TÁMOP - 
6.1.2-11 / 
1-2012-
1311 

Egészségre nevelő 
életmód programok a 
Komárom-Esztergom 
Megyei Integrált 
Szociális Intézményben  

2013.08.30-
2014.06.30. 

10,0 0,0 0,0 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Fejér megyei 
kirendeltség 

TIOP-
3.4.1.B-
11/1-
2012-
0002 

"Új otthon - új esély" - 
gyermekotthoni kiváltás 
48 férőhelyes új 
gyermekotthon 
építésével  

2013.03.01-
2015.02.28. 

299,5 0,0 5,1 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Hajdú megyei 
kirendeltség 

HURO/0
802/087_
AF 

Környezeti 
infrastruktúra kialakítása 
Hajdú-Bihar (HU) és 
Bihar Megyében (RO) 

2011.07.01.-
2013.07.19. 

8,6 0,0 0,0 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Hajdú megyei 
kirendeltség 

ÉAOP-
2.1.1/C-
2f-2009-
0007 

Déri múzeum 
modernizálása 

2010.08.16-
2013.12.31. 

686,5 0,0 10,8 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Hajdú megyei 
kirendeltség 

HURO/0
801/155 

"Kaland, pihenés, 
szórakozás" - Hajdú- 
Bihar megye és Bihor 
megye turisztikai 
kínálatának 
népszerűsítése  

2009.11.01-
2011.04.30. 

71,7 13,0 1,8 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Hajdú megyei 
kirendeltség 

HURO/0
801/101 

Határon átnyúló digitális 
közkincs és közös 
történelmünk 
bemutatása, szakmai 
konferenciák szervezése, 
kiadványok készítése 

2010.05.01.-
2011.05.31. 

6,4 0,4 0,0 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Békés megyei 
kirendeltség 

HURO/0
802/023_
AF 

AB-EXPO: Közös 
EXPO, közös PIAC – 
Gazdaság- és 
kereskedelemélénkítés 
Arad és Békés 
megyékben 

2012.06.11-
2014.04..30. 

1 523,0 223,4 0,1 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Hajdú megyei 
kirendeltség 

B-
TEAM-
INTERR
EG-
0575R2 

Barnamező-hasznosítási 
Irányelv Kidolgozó 
Munkacsoport (B-team) 

2010.01.01.-
2013.03.31. 

33,7 0,0 0,1 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Hajdú megyei 
kirendeltség 

B-
TEAM-
INTERR
EG-
0523R2 

Egyetemi 
együttműködés 
regionális fejlesztési 
térségekben (Unicreds) 

2010.01.01-
2012.12.31. 

33,1 0,0 0,3 
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Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Hajdú megyei 
kirendeltség 

HURO/0
901/024 

Kimagasló műszaki 
tartalommal bíró 
restaurátor műhely 
kiépítése Debrecen – 
Nagyvárad Központtal 

2010.02.01-
2012.06.30. 

2,4 0,0 0,3 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Hajdú megyei 
kirendeltség 

HURO/0
801/113 

Települési, térségi szintű 
szervezetek felkészítése 
értékteremtő gazdaság- 
és társadalomfejlesztési 
programok és 
együttműködések 
megvalósítására  

2010.04.01.-
2011.05.30. 

33,5 1,8 0,2 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Szabolcs megyei 
kirendeltség 

HURO/0
901/022/2
.1.3 

Gasztronómiai utazás 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
és Szatmár megyében 

2011.01.01-
2012.06.30 

0,9 0,0 0,0 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Somogy megyei 
kirendeltség 

TÁMOP-
3.1.3-
11/2-
2012/004
7  

Legyél te is 
természettudós - 
Laborfejlesztés a 
fonyódi Mátyás Király 
Gimnáziumban 

2013.01.01-
2014.06.30. 

337,5 0,0 9,6 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Somogy megyei 
kirendeltség 

TÁMOP-
3.1.3-
11/2-
2012/003
8 

Csodálatos természet - 
Természettudományi 
labor fejlesztése a 
siófoki Perczel Mór 
Gimnáziumban 

2013.01.01-
2014.06.30. 

333,9 0,0 9,6 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Pest megyei 
kirendeltség 

TÁMOP-
3.1.3-
11/1-
2012/001
3 

A természettudományos 
oktatás komplex 
megújítása a Móricz 
Zsigmond 
Gimnáziumban 

2013.02.01-
2014.07.31. 

305,4 0,0 3,8 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Pest megyei 
kirendeltség 

TÁMOP-
3.1.3-
11/1-
2012/001
2 

A természettudományos 
oktatás komplex 
megújítása a Táncsics 
Mihály Gimnáziumban 

2013.02.01-
2014.07.31. 

305,4 0,0 3,8 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Szabolcs megyei 
kirendeltség 

TÁMOP-
3.1.3-
11/2-
2012/005
1 

Természettudományos 
oktatás módszertanának 
és eszközrendszerének 
megújítása a 
fehérgyarmati Móricz 
Zsigmond Gimnázium 
és Szakközépiskolában 

2013.02.01-
2014.07.31. 

330,1 0,0 5,3 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Szabolcs megyei 
kirendeltség 

TÁMOP-
3.1.3-
11/2-
2012/005
8 

Természettudományos 
oktatás módszertanának 
és eszközrendszerének 
megújítása a 
fehérgyarmati Deák 
Ferenc Gimnáziumban 

2013.02.01-
2014.07.31. 

345,9 0,0 5,3 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság - 
Zala megyei 
kirendeltség 

TÁMOP-
3.1.3-
11/2-
2012/001
2 

Természettudományos 
oktatás megújítása a 
keszthelyi Vajda János 
Gimnáziumban 

2013.02.01-
2014.09.30. 

310,6 0,0 11,0 

Mindösszesen: 15 718,3 1 000,3 1 000,8 
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A letéti számlák pénzforgalma 
 
A szociális és gyermekvédelmi intézmények ellátottainak tulajdonát képező 
pénzeszközök elhelyezése céljából az intézetek a Magyar Államkincstárnál letéti 
számlát vezetnek. A letéti számlák nyitó egyenlege 1.314,0 millió forint volt, a 6.027,9 
millió forintos bevételt, valamint a 6.294,6 millió forint kiadást figyelembe véve a 
letéti számlák záró egyenlege 1.047,3 millió forintot tett ki 2013. december 31-én. 
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2.4. alcím: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
 
Az intézmény neve: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 327888 
Az intézmény honlapjának címe: http://nrszh.kormany.hu/ 

 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (továbbiakban: Hivatal) azon 
intézmények közé tartozik, amelyek feladatai és szervezete 2013. év során jelentős 
mértékben nem változtak. 

A 2012. évben kulcsfontosságú átalakítások és fejlesztések történtek a komplex 
rehabilitáció és a szociális szolgáltatások területén. Átalakult a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátási rendszere, kiépült a foglalkoztatás központú 
rehabilitáció szervezeti és működési struktúrája, valamint létrejött az új rehabilitációs 
hatóság. Az ellátási jogosultság komplex minősítésének miniszteri rendeletbe foglalt új 
szabályrendszere a szakértői munka átláthatóságának, ellenőrizhetőségének, és 
elfogulatlanságának biztosítékává vált. 2012 márciusától működik a szociális 
szolgáltatások igénybevételét elektronikusan nyilvántartó központi adminisztrációs 
rendszer, és 2013. évben folytatódott a 2012. évben megkezdett szociális ellátások 
elektronikus nyilvántartásának kiépítése is. A Hivatal a tevékenységével a hazai 
rehabilitációs és szociális rendszer európai felzárkózását segíti elő.  

A Hivatal az alábbi három fejezeti kezelésű törvényi sorról finanszírozott pályázat 
kezelésében vállalt szerepet. A pályázatok lebonyolítása során felmerülő költségek 
beépültek a Hivatal költségvetésébe. 

- A ”20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása” 
elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást szolgáló pályázatot 2013. június 30-ig a Hivatal kezelte, 2013. 
július 1-től azonban átkerült a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
hatáskörébe, a hozzá tartozó támogatással együtt. A pályázatok ellátásához 
szükséges költségek előirányzata a Hivataltól elvonásra került. 

- A ”20/39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére meghirdetett pályázat, amelynek célja a Magyarország 
közigazgatási területén működő, intézményen belüli szociális foglalkoztatást 
biztosító fenntartók egy évre történő befogadása az ellátó rendszerbe, továbbá a 
befogadott intézmények működésének fenntartásához teljesítményarányos 
pénzügyi források biztosítása.   

- A ”20/47 A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 
támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére meghirdetett 
pályázat, amely a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató intézmények 
bérköltségének és többletköltségének a támogatására szolgált. 
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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 8 953,3 2 665,0 2 665,0 10 659,5 7 267,5 81,2% 68,2% 
 ebből személyi juttatás 1 966,4 1 432,7 1 432,7 2 533,2 2 279,2 115,9% 90,0% 
Bevétel 3 986,4 166,0 166,0 5 198,2 5 176,9 129,9% 99,6% 
Támogatás 2 928,7 2 499,0 2 499,0 2 084,5 2 084,5 71,2% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 4 907,7 0,0 0,0 3 376,8 1 638,8 33,4% 48,5% 
Létszám (fő)  461 349  349 349 75,7% 100,0% 

 

                
    millió forintban, egy tizedessel      fő 

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

Létszám 
(engedél
yezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 2 665,0 166,0 2 499,0 1 432,7 349 
Módosítások jogcímenként      

Kormányzati hatáskörben -284,6  -284,6 12,1  
1159/2013. (III. 28.), ill. 1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat - bérkompenzáció 

15,4  15,4 12,1  

1259/2013. (V.13.) Korm. határozat  -300,0  -300,0   

Irányító szervi hatáskörben -65,6 64,3 -129,9 -91,0  
Intézmények közötti átcsoportosítás -129,9   -129,9 -91,0 -25 

Többletbevétel előirányzatosítása 64,3 64,3    

Miniszteri döntés     25 

Intézményi hatáskörben 8 344,7 8 344,7 0,0 1 179,4  
   2012. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása 3 376,8 3 376,8 0,0 160,3  
   Többletbevétel 4 967,9  4 967,9 0,0 1 196,4  
   Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -177,3  

Előirányzat-módosítás összesen 7 994,5 8 409,0 -414,5 1 100,5  
2013. évi módosított előirányzat 10 659,5 8 575,0 2 084,5 2 533,2 349 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
A Hivatal kiadási előirányzata a tervezetthez képest 7.994,5 millió forinttal nőtt a 
2013. évben. Az előirányzat növekedésből 4.108,9 millió forintot a működési kiadások 
előirányzatának növekedése, 3.885,6 millió forintot a felhalmozási kiadások 
növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat (10.659,5 millió forint) terhére 
2013. évben 7.267,5 millió forint kiadás teljesült, ami 68,2%-os teljesítési aránynak 
felel meg.  

Az előirányzat-módosítások összegéből 284,6 millió forint kormányzati hatáskörben, 
65,6 millió forint irányító szervi hatáskörben történt módosítás, 8.344,7 millió forint 
intézményi hatáskörben történt növekedésből adódik. A kormányzati hatáskörű 
előirányzat-módosításból 15,4 millió forintot a foglalkoztatottak 2013. évi 
bérkompenzációjának finanszírozására biztosított a kormányzat.  
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Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat alapján a Hivatal előirányzatai 300,0 millió 
forint összeggel módosultak.  

Az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 64,3 millió forint 
az év során befolyt intézményi többletbevételek beemeléséből adódik.  

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, 
gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat 
értelmében a Hivatal személyi állományából és költségvetéséből 25 fő, és a hozzájuk 
tartozó 129,9 millió forint előirányzat került átadásra a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság részére.  

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokból 3.376,8 millió 
forint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatti módosítás.  
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatás 2013. évi 1.432,7 millió forintos eredeti előirányzata az év végére 
2.533,2 millió forintra módosult. Ebből 12,1 millió forint a kormányzati hatáskörben, 
91,0 millió forint az irányító szervi hatáskörben történt módosítás, illetve 1.179,4 
millió forint az intézményi hatáskörben végrehajtott növelés. A módosított előirányzat 
terhére 2.279,2 millió forint kiadás teljesült, amely 90%-os aránynak felel meg.  

A 2013. évben az előző évhez hasonlóan bérkompenzáció kifizetésére került sor, a 
kompenzáció átlag 100 főt, a munkavállalók 29%-át érintette, összesen 15,4 millió 
forint összegben. 

A Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2013. évi 
előirányzatának terhére, a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi 
Kirendeltségével 2013. március 29-én létrejött hatósági szerződés alapján 6 hónapra, 5 
fő regisztrált álláskereső foglalkoztatására került sor, napi 6 órás időtartamban. A 
Hivatal a közfoglalkoztatásból eredő közfoglalkoztatási bérhez és az azt terhelő 
szociális hozzájárulási adóhoz kapott támogatást. 

A 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási program keretében megvalósítandó országos 
közfoglalkoztatási program céljából a Belügyminisztérium támogató döntésének 
megfelelően a Hivatal hatósági szerződést kötött Budapest Főváros Kormányhivatala 
Munkaügyi központjával 120 fő közfoglalkoztatásáról. A szerződés alapján a 
közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak munkaügyi felvételére 2013. 
november 1-jei hatállyal került sor. A felvételekre Budapesten, Győrben, 
Zalaegerszegen, Szombathelyen, Székesfehérváron, Pécsen, Kaposváron, 
Szekszárdon, Salgótarjánban, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Kecskeméten, 
Szolnokon, Szegeden és Békéscsabán került sor. A közfoglalkoztatottak 
munkavégzése a Hivatal mellett a Megyei Kormányhivatalok Rehabilitációs 
Szakigazgatási Szerveinél történik. 

A Hivatal engedélyezett létszáma az eredeti költségvetésben meghatározott 349 fős 
létszámról a feladatátadások okozta csökkenés és feladatellátás zavartalan végrehajtása 
érdekében történt miniszteri döntés értelmében év közben nem változott. A 
részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 3 fő. 

3532



 
 

Az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I. 10.) Korm. 
határozat 3. pontjában foglaltak végrehajtásával kapcsolatban a Hivatal engedélyezett 
349 fős létszámának arányában, 11 fő funkcionális feladatot ellátó kormánytisztviselő 
munkaköre került megszüntetésre. A felszabaduló munkakörök szakmai 
munkakörökké történő átalakítása megtörtént. 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá 
tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. 
(V. 15.) Korm. rendelet alapján 13 fő vezető orvos szakértő esetében a vezetői 
megbízások visszavonásra kerültek.  

A megtett intézkedések következtében a Hivatalban lévő vezetői munkakörök aránya 
megfelel az 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat 4. pontjában foglalt előírásoknak. 

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet intézkedési kötelezettséget állapított meg azon kormányzati szolgálati 
jogviszonyban álló személyek jogviszonyával kapcsolatban, akik a rájuk irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltötték és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt 
megszerezték. A jogszabály lehetőséget adott, hogy a munkáltató különösen fontos 
érdekére, ill. a Hivatal alaptevékenységére tekintettel, a Kormány véleményének 
kikérését követően a munkáltatói jogok gyakorlója döntsön ezen személyek 
továbbfoglalkoztatásáról. A Kormány döntésének értelmében a Hivatalnál 5 fő orvos 
szakértő továbbfoglalkoztatására került sor 2013. július 1-jétől. 

A 95/2012. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása révén 2013. július 1-től munkaköri 
pótlék címén biztosított forrást a Kormány a Hivatal orvosszakértőinek a 
bérrendezéséhez. Ennek köszönhetően 2013 második félévében 28 fő orvosszakértő 
összesen 16,7 millió forint munkaköri pótlékban részesült. 
 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 

 
A dologi kiadások eredeti költségvetési előirányzata (782,4 millió forint) év közben 
2.483,4 millió forinttal nőtt, így 3.265,8 millió forintra módosult. A dologi kiadások 
előirányzata 57,1%-ban teljesítéssel érintett. A dologi kiadások szerkezetét tekintve 
megállapítható, hogy a kommunikációs szolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra, a 
készletbeszerzésekre, a szolgáltatási kiadásokra, szellemi tevékenység teljesítéséhez 
kapcsolódó kiadásokra, valamint kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadásokra 
egyaránt több forrás került 2013. évben biztosításra.  

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata intézményi hatáskörű módosítás 
eredményeképp 258,6 millió forintra növekedett, a teljesítés 184,5 millió forintos 
összege 71,4%-os arányt mutat. Ebből támogatásértékű kiadásként központi 
költségvetési szervnek 103,4 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatnak 30,3 millió 
forint, helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 5,0 millió forint, valamint 
működési célú pénzeszközátadásként non-profit szervezeteknek, vállalkozásoknak, 
egyházaknak 45,8 millió forint teljesült.  

Az előirányzat e körben is döntő részben a fejezeti kezelésű előirányzatok javára 
történt maradvány visszarendezések, valamint az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, 
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Gyermekjogi és Dokumentációs Központhoz átkerült jogvédő feladatok miatti 
elszámolások okán teljesültek. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
A 2013. évben az intézményi beruházás eredeti előirányzata 73,3 millió forint volt, 
amely intézményi hatáskörben – maradvány, illetve uniós források előirányzatosítása 
révén – 3.867,1 millió forinttal megemelésre került. A beruházásra rendelkezésre álló 
előirányzat 59,7%-a, 2.351,5 millió forint teljesült, nagyrészt immateriális javak 
vásárlása jogcímen.  

A Hivatal 2013. évi költségvetése felújítás címén 2,3 millió forint előirányzatot 
tartalmazott, amely intézményi hatáskörben a beruházási előirányzatra történt 
átcsoportosítás következtében teljesen leíródott. 
 
A bevételek alakulása 
 
A Hivatal költségvetése a kiadások forrásául 166,0 millió forint bevétellel került 
jóváhagyásra. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 5.032,2 millió 
forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek 99,6%-a teljesült.  

Az intézmény bevételei elsősorban az alaptevékenység körében végzett vizsgálatok 
jogszabályban rögzített és megállapodás szerinti ellenértékéből, az akkreditált 
munkáltatók által fizetett, jogszabályban rögzített akkreditációs díjakból, az orvos 
továbbképzés regisztrációjának díjából, helyiségek, eszközök bérbeadásának, illetve az 
épület, ingatlan kezelésének, használatának következtében továbbszámlázott díjakból 
tevődik össze.  

A befolyt bevételekből 50,9 millió forint közhatalmi bevétel, 72,1 millió forint 
intézményi működési bevétel, 5.053,1 millió forint támogatásértékű bevétel, valamint 
0,8 millió forint működési célú pénzeszközátvétel valósult meg. A közhatalmi 
díjbevételek legnagyobb részét a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató 
munkáltatók befizetései adták, kisebbik hányaduk a térítésköteles vizsgálati díjakhoz 
kapcsolódott.  

A Támogatásértékű bevételek közül 4.857,3 millió forint EU-s programokra fejezeti 
kezelésű előirányzatból, 75,8 millió forint központi költségvetési szervtől, 86,0 millió 
forint az Egészségbiztosítási Alapból, míg 34,0 millió forint a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alapból származott. A Hivatal az Egészségbiztosítási Alaptól – járóbeteg-szakellátás 
finanszírozása jogcímen – működésre és felhalmozásra, finanszírozási szerződés 
alapján rendelkezett bevétellel. A fejezeten belüli támogatásértékű bevételek a fejezeti 
kezelésű előirányzatokból feladatra kapott maradványból, valamint az Országos 
Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központhoz átkerült jogvédő 
feladatok miatti elszámolások okán teljesültek. 

A járóbeteg-szakellátás finanszírozásából származó bevételek kizárólag a Hivatal 
alaptevékenységeinek szakmai feladatellátásával összefüggő közvetlen és közvetett 
kiadásokra használhatók fel. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 
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finanszírozott szakellátás elszámolásában 20,6 millió forintos lemaradás keletkezett, 
amely a korábban magasan megszabott normaértékből adódik.  
 
Előirányzat maradvány 
 
A Hivatal 10.659,5 millió forint módosított kiadási előirányzata terhére 7.267,5 millió 
forint kiadás teljesült. Tekintettel arra, hogy a 2013. évi kiadási megtakarítás 3.392,0 
millió forint, a bevételi lemaradás 1.759,3 millió forint, továbbá az előző évben 
képződött és fel nem használt előirányzat maradvány összege 1.738,0 millió forint, így 
az intézmény 2013. évi előirányzat-maradványának összege 3.370,7 millió forint, 
amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből 0,2 millió forint az 
önrevízió alapján elvonásra felajánlott maradvány. Az európai uniós projektek 2013. 
évben 3.014,3 millió forint maradvánnyal zártak. A fejezeti kezelésű előirányzatok 
maradványa 265,9 millió forint, míg 21,7 millió forint az országos hatáskörű 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó program maradványa. 
 

Az előző évekből származó, 2013. évben igénybe nem vett maradvány összege a 
Hivatal által kezelt európai uniós projektekből (1.548,3 millió forint), illetve a tárca 
fejezeti kezelésű előirányzataiból kapott források maradványaiból származott. 
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
A Hivatal vagyona az év során bruttó 2.610,7 millió forinttal növekedett az előző 
évhez képest, ami a bruttó érték 69%-os növekedését jelentette, és amely első sorban 
az immateriális javak kiemelkedő növekedésének köszönhető. A bruttó vagyoni érték 
41,1%-a immateriális javakban, 35,1%-a ingatlanokban, 21,9%-a gépek, berendezések 
és felszerelésekben, 1,9%-a pedig járművekben testesül meg. 

A Hivatal folyamatban lévő beruházásának nyitó értéke 99,8 millió forint volt, amely 
2013. év során 128,3 millió forintra nőtt. 
Az immateriális javak záró értéke 2.066,4 millió forint, amely 216%-os növekedést 
mutat az előző évhez képest. Ezt a növekedést a szellemi termékek jelentős 
állományváltozása okozta (pl: az örökbefogadás adminisztrációs és nyilvántartási 
rendszer, az E-hatósági, a Tevékenységadminisztrációs Rendszer, a pénzbeli és 
természetbeni ellátások egységes nyilvántartásának rendszere, a vezetői információs 
rendszer, valamint a Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer (RSZR) fejlesztéséhez 
kapcsolódó szoftverek és programok), amelyet a Hivatal TÁMOP 5.4.2. és TÁMOP 
5.4.8. uniós projektekből finanszírozott.  A szellemi termékek aránya az immateriális 
javakon belül 90%, a fennmaradó 10% a vagyoni értékű jogok összege. 

Az ingatlanok és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értékének 
növekedése 22,4%. Ezt a növekedést elsősorban a 2012. évben végrehajtott Lajos utcai 
ingatlan-beruházás aktiválása okozta. A gépek, berendezések, felszerelések értéke 
707,4 millió forint, az előző évi érték 78 %-a. A járművek bruttó értékének 85%-os 
csökkenése az értékcsökkenésből adódik, így a járművek bruttó értéke 2013. évben 
115,5 millió forintról 17,6 millió forintra módosult. 
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2013. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 1.101,0 millió forint, míg a záró 
állománya 1.582,5 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke december 
31-én 601,4 millió forint. 

 
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 
 

2013. évben a követelések többségében a kormányhivatalok felé történt közvetített 
szolgáltatások kiszámlázásából adódtak, ezért ettől függően változott a követelések 
állománya. A hosszabb ideje fennálló tartozások az előző években a külföldi biztosítók 
felé történő kiszámlázásokból adódtak.  

A kötelezettségek állománya 2013. évben nagymértékben csökkent, a 2.918,9 millió 
forintos év eleji nyitó állomány az év végére 701,4 millió forintra csökkent. Az 
eredmény egyrészről köszönhető az Európai Uniós projektek előlegeinek 
elszámolásából adódó közel 2.000,0 millió forintos kötelezettség csökkenésnek. 
Ugyanakkor szerepe volt benne az áruszállításból adódó kötelezettségek állományának 
csaknem 50%-os csökkenésének is, amelyben az év eleji 80,2 millió forintos nyitó 
állomány mellet, 43,8 millió forintos záró állomány szerepel. 
 
A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

Projekt azonosítója Projekt időtartalma 

A teljes 
támogatás 

összege 
(mFt) 

Önerő 
mértéke 

2013. évi 
felhasználás 

(mFt) 

TÁMOP-5.4.8.-08/1-2008-0002 2009.11.01 2013.03.31 4 023,0 0 972,0 

TIOP-3.2.2-08/1-2008-0002 2008.05.01 2014.12.31 3 992,0 0 108,0 

TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 2012.11.01 2015.06.30 11 700,0 0 1 751,0 

TÁMOP-5.4.2-08/1-2009-0001 2008.05.01 2014.06.30 1 279,0 0 321,0 

TÁMOP-5.4.2-12/1-2012-0001 2013.02.01 2015.01.31 2 080,0 0 395,0 

EKOP-1.1.13-2012-2012-0001 2013.01.01 2013.12.31 500,0 0 459,0 

ÁROP-1.A.4-2012-2012-0014 2013.10.01 2014.04.30 99,0 0 79,0 

 
1. TÁMOP 5.4.8. „A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése” 
 
Az ellátott szakmai feladatok során szükség volt belső képzésre a komplex bizottsági 
szakértők és a rehabilitációs folyamatokban résztvevő szakértők részére. A komplex 
rehabilitáció szakmai hátterének megteremtése érdekében 2013. évben 180 fő vett 
részt egynapos akkreditált képzésen, valamint külső képzés keretében a Semmelweis 
Egyetem „egészségbiztosítási szakorvos képzéséhez” kapcsolódóan elindult, a 24 
hónap alatt 4x50 óra elméleti és párhuzamosan 7 hónap gyakorlati képzés. 
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2. TIOP 3.2.2. „A komplex rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek megteremtése” 
 
A projekt konzorciumi keretek közötti megvalósítása jelentősen befolyásolta az 
eredetileg tervezett ingatlanfejlesztési, beruházási elképzeléseket. Megnőtt a 
beruházási területek nagysága, emelkedett a létszám, akik részére a projektből kell 
biztosítani a kulturált munkavégzési feltételeket. A jelzett feladat-növekedésekhez a 
támogató nem tudott többletforrásokat biztosítani, emiatt költség-átcsoportosításokra 
volt szükség. 

 
3. TÁMOP 5.4.2.-08. „Központi szociális információs fejlesztések”  

 
A Támogatási Szerződés szerint jóváhagyott 1.279,1 millió forint összegből 2013. 
március 31-ig, illetve projektzárásig (2013. június 30-ig) a pénzügyi teljesítés 1.201,1 
millió forint volt.  
 

4. TÁMOP-1.1.1. „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának segítése” 

 
A Támogatási Szerződés aláírása 2013. január 7-én, illetve a megítélt 1.000,0 millió 
forint támogatási előleg folyósítása 2013. február 6-án megtörtént. Ezt követően 2013. 
év elején megtörtént a megvalósításban résztvevő ügyintézők, megyei asszisztensek és 
humánszolgáltató munkatársak kiválasztása a 19 fős megyei szakmai koordinátori kör 
feladatára. 2013. év végén a projekt különböző munkaköreiben összesen 415 fő 
dolgozott. Az infrastrukturális feltételek megteremtése érdekében gyakorlati 
tapasztalatokat is figyelembe véve a Hivatal – a rehabilitációs szakigazgatási 
szervekkel együttműködve – a projekt keretében 90 településen alakított ki állandó 
szolgáltatási helyet. 2013. évben a 6.849 fő ügyfél közül 5.998 fő bevonása 
megtörtént. 

 
5. TÁMOP 5.4.2.-12. „Központi szociális információs fejlesztések”  
 
A projekt célja a szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati 
szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntés 
támogatásához szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése. A projekt 
legtöbb eleme a TÁMOP-5.4.2-08/1-2009-0001 kiemelt projekt eredményeire épül, 
illetve annak folytatása.  
 
6. EKOP-1.1.13. „A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakrendszeri 

informatikai fejlesztése” 
 
A projekt kezdete 2013. január 1. volt. A projekt fejlesztése során létrejött 
Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer (RSZR) moduljai jelentősen növelték az 
adatkezelési igényt, így indokolt volt az adatbázis-kezelő licensz bővítése. 
Igazgatásszervezési feladatkörben a szakértők elemezték a projekt igazgatási 
folyamatainak szabályozási hátterét, javaslatot tettek a szükséges jogszabály-
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módosításokra, részt vettek a belső szabályozásfejlesztési javaslatok elkészítésében, 
illetve igazgatási rendszertervet készítettek az egyes modulok fejlesztéséhez és ezzel 
előkészítették a szoftverfejlesztéseket. A projekt eredményeképpen létrejövő RSZR 
használatához a felhasználók és a szolgáltatás működtetésében résztvevők képzése volt 
szükséges, a képzések időtartama 15 alkalom, képzésenként naponta 8 óra. A 
képzéseken a finanszírozásért felelős munkatársak, a foglalkozási rehabilitációs 
szakértők és ügyintézők, az elbíráló ügyintézők és a rehabilitációs szakértők vettek 
részt. 
 
7. ÁROP-1.A.4. „Az NRSZH SZOCREG rendszerének hatósági nyilvántartássá 

alakításának szakmai és infrastrukturális előkészítése és a KENYSZI rendszer 
adattisztítása” 

 
A projekt kezdete 2013. január 1. volt. A szabályozás megváltoztatása az intézményi 
leíró adatok kezelése tekintetében a jelenlegi engedélyekre épülő tárolási struktúra 
megváltoztatását, törzs alapúra hozását tette szükségessé a Szociális Regiszter 
(SZOCREG) rendszerben. A rendszermódosításokhoz kapcsolódóan a projekt feladata 
volt a rendszertervezés, fejlesztés, tesztelés és bevezetés végrehajtása, a szükséges 
eljárásrend módosítások meghatározása és oktatások lebonyolítása, valamint a 
SZOCREG hatósági nyilvántartássá alakításának előkészítése, a módosításához 
szükséges rendszertervezés, fejlesztés, tesztelés és bevezetés végrehajtása. 

A Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) 
rendszer átalakítása a projekt keretében megoldásra került. A megállapodásokban, 
határozatokban rögzített személyes adatok és a központ törzsadatainak összhangja 
megvalósult. Ezekhez a rendszermódosításokhoz kapcsolódóan a projekt feladata volt 
a rendszertervezés, fejlesztés, tesztelés és bevezetés végrehajtása. A KENYSZI 
rendszernek 10 ezer fő felhasználója van, akiknek informatikai képzettsége jellemzően 
alacsony, ezért a korábbi fejlesztések során a felhasználói dokumentáció részét képezte 
a bejelentkezési felületről jelenleg is letölthető oktatóvideók. 
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2.5. alcím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
 
Az intézmény neve: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
Törzskönyvi azonosítója: 329882 
Az intézmény honlapjának címe: www.ncsszi.hu 
 
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai 
feladatokban bekövetkezett változás 
 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Intézet) állami 
feladatként ellátandó alaptevékenysége átfogja a szociális és munkaügyi ágazat 
szociálpolitikai, családpolitikai, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi, ifjúság- és 
drogpolitikai irányítási és szakmapolitikai feladatainak körét. Közvetlenül és közvetett 
módon elősegíti ezek integrált megvalósítását. Alaptevékenysége kiterjed a 
tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és szolgáltatás, valamint statisztikai és 
információs szolgáltatások körére.  

Korábban az Intézet alaptevékenysége közé tartozó országos szociális, illetve 
gyermekjóléti, és gyermekvédelmi módszertani feladatokat a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 
értelmében, 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el, amelybe beletartozik az 
Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működtetése is.  

Az Intézet részt vesz a fenti feladatokat érintő fejlesztési programok előkészítésében és 
lebonyolításában, működteti a Nemzeti Drogmegelőzési Irodát (továbbiakban: NDI). 
A fentieken túl az intézet menedékházat tart fenn a családi erőszak következtében 
beállt válsághelyzet átmeneti megoldására, valamint az Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonszolgálat (továbbiakban: OKIT) működtetésével aktív segítséget 
nyújt a beállt krízishelyzet kezelésében. 

Az OKIT a  hozzátartozók közötti erőszak (párkapcsolati erőszak, a 
gyermekbántalmazás, illetve a háztartáson belül a rokonok, családtagok által elkövetett 
erőszak), a prostitúció és emberkereskedelem áldozatainak megsegítésével 
foglalkozik. A Szolgálat 24 órában fogadja a segélykérő telefonhívásokat, e-maileket.  

Az Intézet 2013. évben közreműködött a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020. 
„Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” c. dokumentum, 
valamint a hozzá kapcsolódó cselekvési terv elkészítésében. Az NDI lett megbízva a 
2011. április 29-én megalakult - az új nemzeti drogstratégiát előkészítő - Szakértői 
Munkacsoport irányításával, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásával. E 
feladatkörön belül 2013. évben a következő feladatok teljesültek: 

- A 2013. első felében történt tárcaközi egyeztetések után a stratégiai dokumentumot 
2013. október 7-én az Országgyűlés elfogadta, amely ezt követően 80/2013. (X. 
16.) OGY határozatként került kihirdetésre. 

- Az OGY határozat elfogadása után megkezdődött a Nemzeti Drogellenes Stratégia 
cselekvési tervének, a Nemzeti Drogellenes Szakpolitikai Program 2013-2015 című 
anyagnak a kidolgozása.  
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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 2 629,2 1 091,1 1 091,1 4 533,8 3 755,2 142,8% 82,8% 
 ebből személyi juttatás 664,4 611,4 611,4 1 060,0 788,6 118,7% 74,4% 
Folyó bevétel 1 673,7 111,4 111,4 3 313,5 3 324,7 198,6% 100,3% 
Támogatás 1 041,2 979,7 979,7 857,9 857,9 82,4% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 276,8 0,0 0,0 362,4 302,9 109,4% 83,6% 
Létszám (fő)  196 173  130 224 114,3% 172,3% 
 

            millió forintban egy tizedessel       fő 

2013. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedél
yezett) 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 091,1 111,4 979,7 611,4 173 
Módosítások jogcímenként      

Kormányzati hatáskörben -135,6 0,0 -135,6 -76,1 -27 
1159/2013. (III. 28.), ill. 1990/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozat - bérkompenzáció 

5,5 0,0 5,5 4,3  

1058/2013. (II. 13.) Korm. határozat -143,6 0,0 -143,6 -82,4 -27 
8/2005. (II. 8.) PM rendelet - prémiumévek 2,5 0,0 2,5 2,0  

Irányító szervi hatáskörben 24,8 11,0 13,8 -47,9 -16 

Intézmények közötti átcsoportosítás -89,4 0,0 -89,4 -53,7 -16 
Többletbevétel előirányzatosítása 11,0 11,0 0,0 0,0  
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatból 103,2 0,0 103,2 5,8  
Intézményi hatáskörben: 3 553,5 3 553,5 0,0 572,6 0 
   2012. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása 362,4 362,4 0,0 56,0   
   Többletbevétel 3 191,1 3 191,1 0,0 546,6   
   Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -30,0   
Előirányzat-módosítás összesen: 3 442,7 3 564,5 -121,8 448,6 -43 
2013. évi módosított előirányzat 4 533,8 3 675,9 857,9 1 060,0 130 
 

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az intézmény kiadási előirányzata a tervezetthez képest 3.442,7 millió forinttal nőtt 
2013. évben. Az előirányzat növekedéséből 3.404,0 millió forintot a működési 
kiadások előirányzatának növekedése, 38,7 millió forintot a felhalmozási kiadások 
növekedése tett ki. A módosított kiadási előirányzat (4.533,8 millió forint) terhére 
2013. évben 3.755,2 millió forint teljesült, ami 82,8%-os teljesítési aránynak felel 
meg.  

Az előirányzat-módosítások összegéből 3.553,5 millió forint intézményi hatáskörben, 
24,8 millió forint pedig irányítószervi hatáskörben történt növelésből, 135,6 millió 
forint kormányzati hatáskörben történt csökkentésből adódik. A kormányzati 
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hatáskörű előirányzat-módosításból 2,5 millió forintot a prémiuméves foglalkoztatásra, 
5,5 millió forintot a foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációjának finanszírozására 
biztosított a kormányzat.  

A Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatósága a 305/2012. (X. 29.) Korm. rendelet 
alapján 2012. november 1-től került átadásra a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatalhoz. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetek közötti, az ifjúságpolitikával összefüggő egyes közfeladatok 
ellátásában bekövetkezett szervezeti változással kapcsolatos előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1058/2013. (II. 13.) Korm. határozat véglegesítette az átadásra 
kerülő létszámot és előirányzatokat, amely 143,6 millió forint előirányzat 
átcsoportosítását jelentette.  

Az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításból 11,0 millió forint 
az év során befolyt intézményi többletbevételek beemeléséből adódik. 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, 
gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat 
értelmében az Intézet személyi állományából 16 fő, és költségvetéséből 89,4 millió 
forint került átadásra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz. 

Fejezeti kezelésű előirányzatból az "Életünk" című pályázat 2013. finanszírozása 
kapcsán 8,2 millió forint, a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 
ellátására 65,0 millió forint, míg a Fiatalok Lendületben Program támogatása 
érdekében 30,0 millió forint került átcsoportosításra az intézmény költségvetésébe.  

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból 362,4 millió 
forint az előző évi előirányzat maradvány igénybevétele miatti módosítás. Az 
előirányzat-módosítások évközi alakulását az uniós projekt végrehajtásával összefüggő 
előirányzat-módosítások, valamint a 2013. évben meghatározott szakmai feladatokra 
(megelőző-felvilágosító szolgáltatás, RedNet nemzetközi projekt, kábítószer 
fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok, Mobilitás, Fiatalok Lendületben 
Program) biztosított pénzeszközök felhasználása befolyásolta. 
 
A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása 
 
A személyi juttatás 2013. évi 611,4 millió forintos eredeti előirányzata az év során 
1.060,0 millió forintra módosult. Ebből 76,1 millió forint kormányzati hatáskörben, 
47,9 millió forint irányító szervi hatáskörben történt elvonás, 572,6 millió forint pedig 
intézményi hatáskörű módosítás volt. A módosított előirányzat terhére 788,6 millió 
forint kiadás teljesült, amely 74,4%-os aránynak felel meg. A teljesítés mértékét az 
uniós projektek, valamint a nemzetközi programok előirányzatainak felhasználása 
befolyásolta. A maradvány 271,4 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt.  

Az Intézet 2013. évi engedélyezett létszáma az eredeti költségvetésben meghatározott 
173 főről a feladatátadások okozta csökkenés miatt év végére 130 főre változott.  
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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális, 
gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat 
értelmében az Intézet személyi állományából és költségvetéséből 16 fő és a hozzájuk 
tartozó előirányzat került átadásra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz. 

A Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatósága a 305/2012. (X. 29). Korm. rendelet 
alapján 2012. november 1-től került átadásra a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatalhoz. Az 1058/2013. (II. 13.) Korm. határozat alapján 27 fő és a hozzájuk 
tartozó előirányzat került átadásra.  

Az Intézet költségvetési engedélyezett létszámán felül európai uniós forrás terhére 
további 94 fő határozott idejű közalkalmazottat foglalkoztat. Tartós távollévők (szülési 
szabadság, GyED, GyES) száma: 11 fő. A feladatellátásban ténylegesen részt vevők 
száma: 232 fő, ebből 36 fő részmunkaidős. 
 
A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása 

 
A dologi kiadások 312,4 millió forintos eredeti előirányzata az év során 2.337,5 
millió forintra módosult. A dologi kiadások előirányzata 82,4%-ban teljesítéssel 
érintett. Az előirányzat növekedést a TÁMOP 5.4.1., a TÁMOP 7.2.1., a TÁMOP 
5.4.10. kiemelt uniós projektek, a nemzetközi programok, a pályázatkezelés, a Fiatalok 
Lendületben Program, az Eurodesk végrehajtásával összefüggő előirányzat növekedés, 
az év közben kapott fejezeti kezelésű előirányzatok és a nemzetközi szakmai 
pályázatok pénzeszközei, valamint a 2012. évi pénzmaradvány felhasználása idézte 
elő. A maradvány elsősorban az uniós projektekhez és célfeladatokhoz kapcsolódik.  

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata irányító szervi, valamint intézményi 
hatáskörű módosítás eredményeképpen 831,3 millió forintra növekedett, a teljesítés 
797,2 millió forintos összege 95,9%-os arányt mutat. Ebből támogatásértékű működési 
kiadásként 20,8 millió forint, működési célú pénzeszközátadásként non-profit és 
nemzetközi szervezeteknek 776,4 millió forint teljesült.  

Az előirányzat e körben is döntő részben a „Fiatalok Lendületben” Program 
pályázatainak költségeit tartalmazza. A támogatásértékű működési kiadás előirányzata 
a fejezeti kezelésű előirányzatokból származó források pénzügyi zárásából adódó 
visszafizetéseit, valamint a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatósága átadásához 
kapcsolódó kiadásokat tartalmazza. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása 
 
2013. évben az intézményi beruházás eredeti előirányzata 3,4 millió forint volt, 
amely az átadások okán történt előirányzat módosítások, valamint az intézményi 
hatáskörben az előző évi előirányzat maradvány felhasználás, illetve a TÁMOP 
projektek eszközbeszerzései okán 42,5 millió forintra növekedett. A beruházásra 
rendelkezésre álló előirányzat 93,9%-a (39,9 millió forint) teljesült. A kiadásból 1,8 
millió forint immateriális javak, 24,1 millió forint számítástechnikai berendezések, 5,5 
millió forint egyéb gép, berendezés vásárlása, 8,5 millió forint ÁFA fizetési 
kötelezettség jogcímén teljesült.  
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Az intézmény 2013. évi költségvetése felújítás címén 0,4 millió forint előirányzatot 
tartalmazott, amely kormányzati hatáskörben a Mobilitás Országos Ifjúsági 
Igazgatósága átadásához kapcsolódóan átcsoportosításra került.  
 
A bevételek alakulása 
 
Az Intézet költségvetése a kiadások fedezetéül 111,4 millió forint bevétellel került 
megtervezésre. Az évközi módosítások alapján a módosított előirányzat 3.202,1 millió 
forinttal haladta meg az eredeti összeget. A bevételek 100,3%-ban teljesültek. A 
befolyt bevételekből 132,3 millió forint intézményi működési bevétel, 2.246,3 millió 
forint támogatásértékű bevétel, 2,4 millió forint tárgyi eszköz értékesítésének bevétele, 
valamint 943,7 millió forint működési célú pénzeszközátvételből (államháztartáson 
kívülről) származik.  

Az intézmény saját bevételei az újonnan indított képzésekből származó bevételekből, 
valamint a „Fiatalok Lendületben” Program továbbszámlázott képzéseiből 
származnak.  

Támogatásértékű bevételek közül 2.111,4 millió forint a TÁMOP projektek kapcsán 
kapott előleghez, valamint elszámolásokhoz, 131,2 millió forint az Elterelés megelőző-
felvilágosító szolgáltatáshoz, 3,7 millió forint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
működéséhez kapcsolódik.  

Az működési célú pénzeszközátvétel nagyrészt a „Fiatalok Lendületben” Program 
támogatásának bevételéből származnak. 
 
Előirányzat maradvány 
 
Az Intézet 4.533,8 millió forint módosított kiadási előirányzata terhére 3.755,2 millió 
forint kiadás teljesült. Tekintettel arra, hogy a 2013. évi kiadási megtakarítás 778,6 
millió forint, a bevételi lemaradás 48,2 millió forint, továbbá az előző évben képződött 
és fel nem használt előirányzat maradvány összege 59,5 millió forint, így az intézmény 
2013. évi előirányzat-maradványának összege 789,9 millió forint. A maradvány 
összegéből 776,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, illetve 13,0 millió forint 
a szabad maradvány. A TÁMOP projektek 2013. évben 547,7 millió forint, a 
meghatározott szakmai feladatokra átvett pénzeszközök 44,4 millió forint, a „Fiatalok 
Lendületben” Program 31,6 millió forint maradvánnyal zárt. A 2013. évre áthúzódó 
kötelezettségek miatt keletkezett intézményi maradvány összege 166,1 millió forint. 
 
A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
Az immateriális javak tekintetében 10,5 millió forint értékben került sor selejtezésre, 
illetve a TÁMOP 5.4.10. program kapcsán 2,3 millió forint értékben történt beszerzés, 
amely így összességében 8,2 millió forint értékű csökkenést eredményezett 2013. 
évben az előző év adatához képest.  

Az ingatlanok és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke az év során 
nem változott.  
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A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke év végén 196,9 millió forint volt, 
amely 7,7%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Az összes állománycsökkenés 
nagy részét a selejtezés, kisebb részét az eszközök értékesítése, illetve egyéb 
csökkenése indokolja. Beszerzésre – elsősorban a TÁMOP projektek, illetve a 
„Fiatalok Lendületben” Program kapcsán – 37,6 millió forint értékben került sor. 

A járművek bruttó értéke az előző évhez képest 14,9%-os csökkenést mutat, amely az 
év során történt értékesítésekkel magyarázható, így a járművek értékének év végi 
állománya 22,9 millió forintra módosult. 

2013. évben az értékcsökkenés nyitó állománya 335,8 millió forint, míg a záró 
állománya 302,6 millió forint volt. A teljesen leírt eszközök bruttó értéke december 
31-én 148,5 millió forint. 

Az intézmény vagyona az év során bruttó 35,5 millió forinttal csökkent az előző évhez 
képest, ami a bruttó érték 3,9%-os csökkenését jelenti. 

A nemzetközi projektben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó 
bevételek 
 

Projekt 
azonosítója 

Projekt tárgya 
Projekt 

időtartama 

A teljes 
támogatás 

összege 
(mFt) 

Önerő 
mértéke 

2013. évi 
felhasználás 

(mFt) 

TÁMOP-
5.4.1-12/-
2012-0001 

 „A szociális szolgáltatások 
modernizációja, központi és területi 
stratégiai tervezési kapacitások 
megerősítése, szociálpolitikai döntések 
megalapozása” 

2012.09.01-
2014.08.31. 

1.624,1 0     678,1    

TÁMOP-
7.2.1-11/K-
2012-0004 

„Komplex, integrált szemléletű 
ifjúságpolitikai fejlesztések szakmai 
módszertani megalapozása” 

2012.09.01-
2014.02.28. 

142,5 0              94,4    

TÁMOP-
5.4.10-12/1-
2012-0001 

"Szociális képzések rendszerének 
modernizációja" 

2013.02.01-
2015.01.31. 

5.063,2 0            863,0    

 
TÁMOP 5.4.1.-12. „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi 
stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések 
megalapozása” 
 
A szociális szolgáltató rendszer modernizációját célzó komponensen belül a projekt 
négyféle tevékenységet ölel fel:  

• fejlesztés, 
• a kifejlesztett szabályozó rendszer bevezetésének támogatása,  
• a fenntartást és monitorozást biztosító szolgáltatások kifejlesztése és 

működtetése, 
• a gyermekvédelmi ellátás tekintetében az egyénre szóló tervezési-értékelési 

rendszer kifejlesztése és működtetése. 

A konstrukció eredményeként létrejön a szolgáltatástervezés módszertana, a 
szolgáltatások indikátor alapú elosztásának, finanszírozásának szabályrendszere, az 

3544



 
 

egységes fogyasztóvédelmi és szakmai ellenőrzési rendszer a szociális, gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi területen. 

2012. szeptember 1-től folytatódik a TÁMOP 5.4.1-12/1-2012-0001 „ A szociális 
szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások 
megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása”című kiemelt uniós projekt, 
amelynek végrehajtása 35 fő alapvetően határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszonyban alkalmazott munkavállalóval kerül ellátásra. A projekt 2013. december 
31-ig a benyújtott kifizetési kérelmek alapján 922,8 millió forint előirányzat-
módosítást eredményezett. A projekt a kezdetek óta 1.222,8 millió forint összegű 
támogatást igényelt. A projekt finanszírozása 100 %-ban uniós forrásból származik, az 
Intézet a projekt bérköltségeit és esetlegesen felmerülő sürgős készpénzes kiadásait 
előlegezi meg, azokat havi elszámolás formájában egyenlíti ki az intézet és a projekt 
bankszámlái között.  
 
TÁMOP 7.2.1.-11. „Komplex, integrált szemléletű ifjúságpolitikai fejlesztések szakmai 
módszertani megalapozása” 
 
A projekt célja a korábbi, integrált ifjúságpolitikai területet érintő TÁMOP 
konstrukciók (programok, szolgáltatások és fejlesztések) hatékonyságának, 
fenntarthatóságának vizsgálata, valamint a 2014-2020-as tervezési időszak univerzális 
drogmegelőzési fejlesztéspolitikai irányaira vonatkozó nagymintás kutatás. 

2012. szeptember 1-jével indult a TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0004 számú uniós projekt 
„Komplex, integrált szemléletű ifjúságpolitikai fejlesztések szakmai módszertani 
megalapozása” címmel, amely az intézeten belül került megvalósításra. A projekt 
likviditását 35,0 millió forint előleg biztosította. A projekt 2014. I. negyedévében 
zárul. 
 
TÁMOP 5.4.10.-12. "Szociális képzések rendszerének modernizációja" 
 
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával 
közösen valósítja meg a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú „Szociális 
képzések rendszerének modernizációja” című kiemelt projektet. Az uniós 
finanszírozású projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hazai szociális 
ellátórendszerben dolgozók továbbképzésére, kompetenciáinak fejlesztésére, 
ismereteinek széleskörű kiterjesztésére. Ennek érdekében új továbbképzések indítására 
kerül sor az ágazatban dolgozó szakemberek részére, továbbá megújításra kerül a 
nevelőszülői-befogadó szülői képzés, továbbképzés, valamint a szociális és 
gyermekvédelmi vezetők továbbképzési programja is kidolgozásra került.  

2013. február 1-jével indult a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 „Szociális képzések 
modernizációja” című kiemelt uniós projekt, amelynek végrehajtása 49 fő alapvetően 
határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazott munkavállalókkal kerül 
ellátásra. A projekt likviditását 582,0 millió forint előleg biztosítja. A projekt 2013. 
december 31-ig a benyújtott kifizetési kérelmek alapján 1.094,0 millió forint 
előirányzat-módosítást eredményezett. A projekt finanszírozása 100 %-ban uniós 
forrásból származik, az Intézet a projekt bérköltségeit és az esetlegesen felmerülő 
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sürgős készpénzes kiadásait előlegezi meg, azokat havi elszámolás formájában 
egyenlíti ki az intézet és a projekt bankszámlái között. 
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Szociális és családügyért felelős szakmai ágazat 
 
 
20/5 alcím Egyéb feladatok támogatása 
20/5/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása 
(Szociális és családügyért felelős szakmai ágazat) 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 113,3   113,3   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -18,7   -18,7 -5,8 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 109,5 109,5     

- 2013.évi többletbevétel 0,8 0,8     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,3   -0,3   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 2,0   2,0   

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     5,8 

Módosítások összesen 93,3 110,3 -17,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 206,6 110,3 96,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 113,3 0,0 113,3 

Módosítások kedvezményezettenként -18,7 0,0 -18,7 

 - saját intézménynek -18,7 0,0 -18,7 

    = meghatározott feladatra -18,7   -18,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 112,0 110,3 1,7 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 109,5 109,5   

- 2013.évi többletbevétel 0,8 0,8   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,3   -0,3 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 2,0   2,0 

2013. évi módosított előirányzat 206,6 110,3 96,3 
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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 340,5 113,3 113,3 206,6 147,2 43% 71% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,8 1,8   225% 

Támogatás 117,6 113,3 113,3 96,3 96,3 82% 100% 

Előirányzat-maradvány 329,9 - 0,0 109,5 109,5 33% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 2,5   2,5 

− alapítvány 53,2   53,2 

− gazdasági társaság 1,6   1,6 

− önkormányzat/vagy intézménye 7,0   7,0 

− egyéb (megjelölve) 82,9 0,0 82,9 

 társadalmi szervezet 74,9   74,9 

 egyház 1,0   1,0 

 külföldi szevezet 7,0   7,0 

Összes kifizetés 147,2 0,0 147,2 

 
A jogcímen megtervezett szociális és családügyért felelős ágazatot érintő eredeti 
támogatási előirányzat 113,3 millió forint volt, amely a fejezeten belüli átcsoportosítás 
alapján 120,5 millió forintra módosult. Az előirányzat 109,5 millió forint 
maradvánnyal, 1,8 millió forint bevétellel és fejezeti általános tartalékról 2,0 millió 
forint jogcímre történő átcsoportosításával 226,3 millió forintra módosult. 
 
Az előirányzat szociális és családügyi programok, rendezvények, sajtótermékek, 
tájékoztatási tevékenységek támogatását, a szakterület működéséhez kapcsolódó 
tanulmányok finanszírozását és ápolási, gondozási tevékenység, valamint az idősügyi 
programok támogatását szolgálta. 
 
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok 
Az előirányzat szociális és családügyi fejlesztések, rendezvények, tájékoztatási 
tevékenységek, programok, szolgáltatások finanszírozását, valamint korszerű 
felszerelések és eszközök beszerzését szolgálta.  
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Az előirányzatról biztosított támogatások a következő programok és fejlesztések 
megvalósítását tették lehetővé: 

• Elindult a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége koordinálásával a 
büntetés-végrehajtási intézetekben legyártott fehérbotok akkreditációs eljárása, 
amelynek eredményeként a vakoknak és gyengénlátóknak a jövőben már nem kell 
külföldről importálniuk fehérbotokat, mert olcsóbban vásárolhatnak 
Magyarországon gyártott jó minőségű fehérbotokat. 

• A Magyar Ház Alapítvány hátrányos helyzetű családokat kutatott fel, és egy 
országos hetilapban, valamint az interneten hívta fel a nyilvánosság figyelmét a 
családok nehéz sorsára. Az Alapítvány megvásárolt és felújított egy házat is, amit 
az így megismert hátrányos helyzetű családok ingyenes használatába adott. 

• A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete csurgói csoportja 20. 
évfordulójának megünneplésére. 

• Közösségi tér felépítéséhez Beregszász városában a Kárpátalja Hitéletéért 
Alapítvány támogatásával. 

• Közösségformáló családi programok rendezése céljából a Türi Magyar Ház épület 
felújítására a Türi Római Katolikus Plébánia részére. 

• A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének a Petrás Incze János, a Deákok 
öröksége és a Lélegezz velünk programok megvalósítására. A programok 
elősegítették a tehetséges csángó gyermekek kiemelkedését, közös 
zarándoklatokon és vallásos táborokon keresztül erősítették a csángó, székely és 
magyar fiatalok közötti kapcsolatokat, illetve javították a csángó családok szociális 
helyzetét. 

• A Szent Erzsébet Alapítvány szociálisan rászoruló diákok kollégiumi elhelyezését 
biztosította, akik ennek eredményeként megfelelő oktatásban részesülhettek a 
tanévben. 

• A Kunszentmártoni Kármelita Rendházért Közhasznú Alapítványnak a Sarutlan 
Kármelita Rendtartomány Kunszentmártoni Rendház felújítására annak érdekében, 
hogy a Rendház tovább folytathassa szociális misszióját a szegények körében. A 
Rendtartomány nagycsaládos és generációs találkozókat, gyermekeknek és 
fiataloknak szóló alkotótábort, valamint csoportos és egyéni lelki napokat és 
lelkigyakorlatokat szervez a Rendházban. A Rendház egyik alapvető küldetése a 
térség szegényebb rétegeinek megszólítása és lelki nevelésének biztosítása, ezért 
sem a Rendtartomány, sem a Rendházat működtető Alapítvány nem kér díjat az 
említett tevékenységekben való részvételért. 

• Az Emberi Hang Alapítvány tulajdonában lévő, a szociális feladataihoz szükséges 
gépkocsik felújítására, így tovább folytatható az értelmi sérültek, 
mozgáskorlátozottak és halmozottan sérültek társadalmi integrációját célzó 
tevékenysége. 

• Az ERGO – Európai Regionális Szervezet rendezésében három családügyi 
konferenciára, amelyek a gyermekvállalásról, a munkába való visszatérés 
nehézségeiről és lehetőségeiről, valamint a családtámogatásokról és a családi 
adózásról tájékoztatták a kismamákat. Az Egyesület kutatást végzett a 
gyermekvállalási kedv, valamint a kismamák munkaerőpiaci helyzete témájában. 
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• A Szegedi Speciális Szükségletű Gyermekek Családját Támogató Szivárvány 
Szülő Alapítvány down-szindrómás gyermekek és családjaik részére szervezett az 
inklúziót szolgáló tábor támogatására. 

• A Nagycsaládosok Országos Egyesülete szervezésében karácsonyi rendezvényre a 
rászoruló nagycsaládosok részére. 

• Az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. részére a IV. Segítő Vásár 
lebonyolítására, amelyen a megváltozott munkaképességű emberek bemutathatták 
termékeiket. A rendezvény bebizonyította, hogy a megváltozott munkaképességű 
emberek is képesek értékek előállítására. 

• A Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános 
Iskola eszközök beszerzésére és gépkocsik javíttatására, amelyek segítik a vak 
gyermekeket ellátó tevékenységét. 

• A Tovább Élni Egyesületnek lakhatási szolgáltatás nyújtása a súlyosan 
akadályoztatott gyermekeknek, fiataloknak, akik állami gondozottak, illetve 
családjuk nem tudta felvállalni ellátásukat, gondozásukat. A perbáli ápoló-gondozó 
és lakóotthon 1996-os működése óta kritikussá vált a gázszolgáltatás, ezért annak 
biztonságos működése érdekében a kazánok cseréjére és gépészeti felújításra 
fordították.  

• A Szociális Klaszter Egyesület a támogatási összeget egy idősgondozás tárgyában 
megrendezésre került nemzetközi konferenciára fordította. Az „Egymást Értő 
Szakemberek” konferenciának a célja az idősgondozás interprofesszionális 
szemléletének bemutatása volt a nemzetközi gyakorlatban. A konferencia továbbá 
bemutatta a hosszú idejű ápolás és gondozás különböző gyakorlatait.  

• A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2013. szeptember 20-22. között rendezte 
meg az Európai Nagycsaládos Szervezetek Szövetsége közgyűlését. A támogatás 
összegét e közgyűlés lebonyolítására fordították.  

• A Fehérvári Egyházmegye a támogatási összeget a 4. alkalommal megrendezésre 
kerülő nyári családtábor megvalósítására fordította.  

• A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület célja a határon kívüli, a 
Kárpátokon túl, Moldvában élő csángó gyerekek magyar nyelvi oktatásának 
támogatása. A szervezet a támogatást e gyermekek nyári táboroztatására fordította.  

• Az „Esély a Kiteljesedésre” Alapítványnak a 2013. június 30.- július 4. között az 
Aggteleki Nemzeti Park területén megrendezett tábor lebonyolítására. A táborba a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai otthonának lakóit (9 fő), másrészről 
az Észak-Magyarországon élő aktív időskorúakat (20 fő) és az Alapítvány által 
támogatott iskola tanulóit (20 fő) hívták meg.  

• A Szent Máté Alapítványnak egy gyermekek, fiatalok - különös tekintettel a 
nagycsaládban és hátrányos helyzetben élők - részére szervezett tábor 
lebonyolítására.  

• A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek a 2013. július 29. és augusztus 4. 
között Balatonföldváron megrendezésre került kárpát-medencei mozgássérült 
magyar fiatalok első nyári táborának lebonyolítására.  

• Az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány által megrendezésre került 
2013. július 27. és augusztus 4. között Gyermekotthonok Grassroots Európa Kupa 
döntőjének lebonyolítására.  
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• A Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség célja esélyteremtés, a hátrányos 
helyzetű gyermekek integrációja, egészséges életre nevelésének megvalósítása, oly 
módon, hogy ez az iskolai oktatási- nevelési munka folytonos, megszakítás nélküli 
folyamat legyen. A támogatás lehetőséget biztosított a „Kalazanci Szent József” 
Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont bővítésére, egy új épület kialakítására. 

• Farkas Film Szolgáltató Betéti Társaság Elixír címen 2 x 25 perces televízió-
műsort készített a sikeres öregedésről ötven év feletti nézőknek.  

• A Magyarországon megrendezett nemzetközi autizmus konferencián (társszervező 
az Autism Europe) a magyar szakemberek egy részének, összesen 20 főnek a 
részvételi díja került támogatásra az Autisták Országos Szövetségén keresztül; 

• Gyermek hospice ellátást nyújtó Dóri Ház fenntartásának támogatása a Szemem 
Fénye Alapítvány részére.   

 
Az előirányzat idősügyi programjainak szakmai tartalmát az Idősügyi Nemzeti 
Stratégiáról szóló 81/2009. (X. 2.) OGY határozat, az Idősügyi Tanácshoz kapcsolódó 
kötelezettségekről szóló (1138/2002. (VIII. 9.) Kor. határozat 5. pontja, az Idősbarát 
Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-
BM együttes rendelete determinálja.  
 
Az idősügyi programok keretében az előirányzat terhére az alábbi feladatok kerültek 
támogatásra: 

• Idősügyi Tanács ülésének és az Idősek Világnapjának központi ünnepségének 
megrendezése; 

• az Idősbarát Önkormányzati Díj kiosztása; 
• Életünk című pályázat; 
• Trefort-kert Alapítvány általi az Életrajz, önéletírás, emlékezet című 

konferencia megszervezése; 
• Kulturális Staféta című pályázat; 

2012. évi támogatásból, 2013. évben megvalósult programok: 
• Oltalom Egyesület támogatása a „Lépésről-lépésre” program megvalósítása 

érdekében; 
• Esély a Kiteljesedésre Alapítvány „Egymásra találva” elnevezésű programjának 

támogatása; 
• Idősek határokon átívelő kulturális és művészeti vetélkedőjének országos 

elődöntője lebonyolításának támogatása; 
• az Írott Szó Alapítvány közreműködésével készített kiadványok (Sorsfordulók 

és Hogyan őriztük meg?) kiadásának és azt követő író-olvasó találkozók 
szervezésének támogatása. 

Az előirányzaton 56,5 millió forint maradvány szakmai és pénzügyi teljesítése 
áthúzódik a 2014. évre. A jogcímen 4,5 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány mutatkozik. 
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20/9 alcím EU tagsággal kapcsolatos feladatok  
20/9/8 Európai uniós programok előfinanszírozása 
 
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 14,0 14,0     

- 2013.évi többletbevétel 51,6 51,6     

Módosítások összesen 65,6 65,6 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 65,6 65,6 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 65,6 65,6 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 14,0 14,0   

- 2013.évi többletbevétel 51,6 51,6   

2013. évi módosított előirányzat 65,6 65,6 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 474,2 0,0 0,0 65,6 0,0 0% 0% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 14,0 0,0 0,0 51,6 51,6 369% 100% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 474,2 - 0,0 14,0 0,0 0% 0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 
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A feladaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az előző évben 
képződött 14,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és 51,6 millió 
forint bevétel előirányzatosítása alapján a feladatra rendelkezésre álló forrás 65,6 
millió forint volt.  
 
Az előirányzat az Európai Unió (társ)finanszírozásával megvalósuló programok 
előkészítési, megelőlegezési, illetve megvalósítási folyamatában biztosít 
visszatérítendő forrást az előleg, illetve az uniós forrás beérkezéséig. 
 
A Pro Rekreatione Közhasznú NKft. részesült 35,6 millió forint visszatérítendő 
támogatásban a vagyonkezelésében működő Velencei-tavi Vizisport Iskola 
telephelyén Uniós társfinanszírozással kialakítandó integrált rehabilitációs és 
sportközpont felépítésének előkészületeire.  
 
A Hajléktalanokért Közalapítvány és konzorciumi partnerei részére az Új Széchenyi 
Terv TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 azonosító számú kiemelt központi program 
lebonyolításához 30,0 millió forint visszatérítendő működési támogatás került 
biztosításra az uniós forrás lehívásáig felmerülő kiadások megelőlegezése céljából. A 
támogatással biztosíthatóvá válik a kiemelt projekt feladatinak zökkenőmentes 
megvalósítása 
 
Az előirányzaton 65,6 millió forint maradvány pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. 
évre. 
 
20/15 alcím Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok  
20/15/1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok 
20/15/1/1 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés 
(Szociális és családügyért felelős szakmai ágazat) 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 135,6   135,6   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,9   -0,9   

Módosítások összesen -0,9 0,0 -0,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 134,7 0,0 134,7 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 135,6 0,0 135,6 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -0,9 0,0 -0,9 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,9   -0,9 

2013. évi módosított előirányzat 134,7 0,0 134,7 

 
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 96,5 135,6 135,6 134,7 134,7 140% 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 96,5 135,6 135,6 134,7 134,7 140% 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 0,0     

− nonprofit társaság 134,7 134,7   

Összes kifizetés 134,7 134,7 0,0 

 
Rehabilitációs és ifjúsági üdültetés 
 
A tárca 134,7 millió forinttal támogatta a Pro Rekreatione NKft. kezelésében álló 
sport- szabadidős- és kiszolgáló létesítmények működtetését, valamint a szervezet 
szakmai programjának megvalósítását egy önmagát fenntartó, integrált rehabilitációs 
és sport központ létrehozása céljával, amely  alkalmas lenne a nagycsaládosok, 
hátrányos helyzetű gyermekek szabadidős, valamint hiánypótló jelleggel fogyatékos 
személyek rehabilitációs, vízi rekreációs programjainak lebonyolítására, módszertani 
központként, e területen szakemberek továbbképzésére is. Az 2013. évben folytatódtak 
a tervezési és projekt-előkészítési munkák, egy új korai fejlesztő központ és új 
rehabilitációs blokk megépítése, illetve a már meglévő infrastruktúra felújítása 
érdekében. 
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20/16 alcím Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 
20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 162,0   162,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -94,1   -94,1 -5,4 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 155,1 155,1     

- 2013.évi többletbevétel 120,0 120,0     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,4   -0,4   

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     6,9 

Módosítások összesen 180,6 275,1 -94,5 1,5 

2013. évi módosított előirányzat 342,6 275,1 67,5 1,5 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 162,0 0,0 162,0 

Módosítások kedvezményezettenként -94,1 0,0 -94,1 

 - saját intézménynek -94,1 0,0 -94,1 

    = meghatározott feladatra -94,1   -94,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 274,7 275,1 -0,4 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 155,1 155,1   

- 2013.évi többletbevétel 120,0 120,0   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,4   -0,4 

2013. évi módosított előirányzat 342,6 275,1 67,5 

 
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 1 416,5 162,0 162,0 342,6 165,9 12% 48% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0   0% 

Bevétel 2,6 0,0 0,0 120,0 120,1 4619% 100% 

Támogatás 144,3 162,0 162,0 67,5 67,5 47% 100% 

Előirányzat-maradvány 1 401,7 - 0,0 155,1 143,4 10% 92% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 3,0   3,0 

− alapítvány 3,0   3,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 65,7   65,7 

− egyéb (megjelölve) 94,2 14,3 79,9 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 28,9   28,9 

 társadalmi szervezet 52,2 14,3 37,9 

 egyház 13,1   13,1 

Összes kifizetés 165,9 14,3 151,6 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 162,0 millió forint, amely a 
fejezeten belüli átcsoportosítás alapján 161,6 millió forintra módosult. Az előirányzat 
kiegészült 155,1 millió forint maradvánnyal, és 120,0 millió forint bevétellel. Így a 
feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 436,7 millió forint volt. 
 
Az előirányzat célja a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési 
tevékenységhez kapcsolódó szakmai fejlesztési, egyedi tevékenységek végzése, 
programok, képzések, szakértői díjak, kiadványok, rendezvények szervezetek 
támogatása; a falu- és tanyagondnoki szolgálatok működését szakmailag fejlesztő és 
koordináló egyesületek, a szolgáltatás területi működését felügyelő, fejlesztő 
egyesületi hálózat működésének támogatása; a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, és a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt módszertani feladatok 
ellátásához támogatás biztosítása; a Karitatív Tanács tagszervezetei által koordinált 
márkátlanítási feladatok, valamint kutatások, adatgyűjtések, szakmai programok 
egyedi támogatása. 
 
Szakmai fejlesztési programok, falu- és tanyagondnoki szolgálat működtetése, 
módszertani feladatok 
 
Állami és egyházi módszertani feladatok ellátása 
2013. január 1-től a módszertani feladatellátás megváltozott, megszűntek a kijelölt 
szociális és gyermekjóléti módszertani intézmények, helyettük a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság végzi országos hatáskörrel a módszertani 
tevékenységet. Továbbá 2013 nyarától három szociális egyházi módszertani intézmény 
(katolikus, református, evangélikus) is megkezdte tevékenységét saját intézményei 
körében.  
A módszertani feladatok egyrészt a megyei kormányhivatalok szociális és 
gyámhivatalainak hatósági munkájában való közreműködés, amely a szolgáltatók 
működési engedélyeztetése során a szakmai programok véleményezését és a 
szolgáltatók szakmai ellenőrzését jelenti, másrészt szakmai tanácsadás és 
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rendezvények szervezése a területen dolgozók számára, amely elősegíti a szakmai 
munka színvonalának és minőségének javulását. 
Módszertani feladatellátásra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére 
94,1 millió forint összeg került átcsoportosításra, a három kijelölt egyházi módszertani 
intézmény, összesen 16,9 millió forint támogatásban részesült.  
 
A Görögkatolikus Egyház által fenntartott szeretetszolgálatoknál támogatásra került a 
célzott mentálhigiénés gondozási tevékenység annak érdekében, hogy szociális és 
gyermekjóléti szakmai munkájukat jó minőségben tudják ellátni. A támogatási 
összegek a feladat elvégzéséhez szükséges dolgozói létszám finanszírozására voltak 
felhasználhatók.  A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 7,5 millió forint 
összeget, az Egyházmegyei Karitász Miskolci Apostoli Exarchátus 2,5 millió forint 
összeget kapott.  
 
Falu- és tanyagondnoki szolgálat 
Pályázat került kiírásra 17,0 millió forint összegben, amely lehetőséget adott a közel 1 
300 falu- és tanyagondnokokból álló országos hálózat munkájának koordinálásához, 
támogatásához. Ennek elérése nyílt pályázat keretében valósult meg, amelyen a falu- 
és tanyagondnokok megyei egyesületei mellett indulhattak azok a közhasznú 
egyesületek, civil szervezetek is, akiknek célja a magyarországi falugondnoki rendszer 
értékeinek megőrzése, a falugondnokság érdekeinek képviselete. 
Pályázni lehetett a falu- és tanyagondnokok tevékenységét segítő egyesületek kötelező 
alapfeladataira: 

- szakmai feladatok ellátása a falugondnoki szolgálatok működésének 
támogatása; 

- kapcsolattartás, kommunikáció; 
illetve az alapfeladatokon felüli, önként vállalt pluszfeladatok ellátására: 

- szakmai hálózat működtetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátására 
(pl. jogszabályok véleményezése, szakmai javaslatok, koncepciók kialakítása, 
adatbázis kialakítása, működtetése, stb.); 

- a hálózat felkészítése a környezettudatos tevékenységek végzésére és 
terjesztésére; 

- helyi termékek népszerűsítése, a kereslet és kínálat egymásra találásának 
katalizálása, elősegítése.  

A pályázati keretösszeg 12 szervezet között került felosztásra. A feladat megvalósítása 
és a támogatások pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre.  
 
Hajléktalan-ellátás 
Az előirányzat biztosított fedezetet 40,0 millió forint értékben az utcai szociális 
munkás szolgálatok számára pályázaton elnyerhető gépkocsik vásárlása, valamint a 
Hajléktalanokért Közalapítvány tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok – nem 
építési engedély köteles – felújításának, karbantartásának elvégzése, összesen bruttó 
10,0 millió forint értékben.  
Az utcai szolgálatok hatékony feladatellátása, működése támogatása érdekében 
biztosított járművek közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzését a 
Hajléktalanokért Közalapítvány végezte, amely eredményeként 9 db autó beszerzésére 
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került sor, és további 10-11 db autó beszerzése áthúzódik a 2014. évre. Az autók 
üzemeltetési jogának megszerzésére a Hajléktalanokért Közalapítvány a szaktárca által 
jóváhagyott, nyílt pályázatot tett közzé utcai szociális munkát végző hajléktalanellátó 
szervezetek számára. 
 
A keret terhére a hajléktalan-ellátó szervezetek 63,4 millió forintos keretösszegre 
pályázhattak a Vissza az utcáról programban, amelynek célja a korábbi évek 
kiírásaihoz hasonlóan az életet veszélyeztető krízishelyzetek megelőzése és 
felszámolása, illetve az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentését célzó 
pályázati programok megvalósítása volt. 
Mindhárom feladat megvalósulása áthúzódik a 2014. évre 
 
Egyedi támogatások 

• A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2,0 millió forint támogatásban 
részesült a támogatott lakhatás biztosításának alapját képező komplex 
szükségfelmérés feladatainak ellátására, amelyet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 110/B. § (2) bekezdése tartalmaz.  
A program megvalósítása áthúzódik 2014. évre. 

• Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az intézményi férőhelyek kiváltása, 
illetve a közösségi alapú szolgáltatások felé történő elmozdulás tárgyában, a 
hazai és európai törekvések bemutatása, elemzése és a szakmai tapasztalatok 
megosztása céljából szervezett konferenciája 1,0 millió forint támogatásban 
részesült. 

• A Lélek-Hang Egyesület 0,5 millió forint támogatásból hátrányos helyzetű 
rétegeknek, pszichiátriai betegeknek nyújt segítséget önsegítésen keresztül, 
társadalmi integrációjuk és esélyegyenlőségük biztosításáért. Ennek érdekében 
kétheti rendszerességgel klubnapot, szabadidős egyesületi és kulturális 
programot szervez az érintettek számára, érdekvédelmi tevékenységet folytat, 
számítástechnikai ismereteket oktat, hírlevelet jelentet meg, egészségmegőrző 
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat lát el.  

• A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 5,0 millió forint 
támogatásban részesült a fogyatékos személyek társadalmi elfogadottságának 
erősítése és esélyegyenlőségük biztosítása érdekében fogyatékos személyek 
művészeti tevékenységének javítását célzó, a képzők speciális felkészítését 
szolgáló tanfolyam-és kulturális programok szervezésére, koordinációjára 
továbbá különféle szolgáltatások biztosításával járó feladatok ellátására.  

 
Karitatív Tanács  
A Tanács tagjai által vállalt szociális feladatok, kutatási anyagok, szakmai programok 
támogatása 
 
Az előirányzat biztosított fedezetet a Központi Statisztikai Hivatal Szociális 
Statisztikai Évkönyv 2012 c. kiadványa megjelentetésének 3,0 millió forintos 
támogatására. Az évente megjelenő KSH Statisztikai Évkönyv részletes adatokat 
tartalmaz a népességszámról, gazdasági aktivitásról, családtámogatásról, gyermekjóléti 
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ellátásról, gyermekvédelmi ellátásokról, szociális támogatásokról, szociális alap- és 
szakosított ellátásokról, elhelyezéssel egybekötött szociális ellátásokról, táppénzről, 
nyugdíjakról és nyugdíjszerű ellátásokról. 
 
Szociális Családiház-építési Program során végzett pályázatkezelési feladatok 
támogatására 6,7 millió forint került biztosításra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület részére. 
 
Márkátlanítás 
Az elkobzott, hamis márkajelzéssel ellátott ruhaneműk márkamentesítése, 
megsemmisítése érdekében 12,0 millió forint támogatás került biztosításra. 
A támogatás jogszabályi háttérét az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról 
szóló 2000. évi XIII. törvény teremti meg, amelynek értelmében a hatóságok által 
büntetőeljárás és szabálysértési eljárás során elkobzott dolgokat kizárólag a Karitatív 
Tanács tagszervezetei (Magyar Vöröskereszt, Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyar Máltai Szeretetszolgálat) juttathatják 
el.  
A tagszervezetek a támogatást a szerződésben vállalt feladattal kapcsolatos 
költségekre használták fel (elkobzott termékek elkobzó hatóságtól való elszállítása, 
márkátlanítása, elkobzott termékek anyagmozgatása, kiosztás költségei). A támogatás 
segítségével eredményesebbé vált az elkobzásra került termékek közérdekű 
felhasználása, a tagszervezetek munkája során évente szervezetenként mintegy 20-25 
000 fő rászoruló részesülhet adományban.  
 
A 2012. évi maradvány teljes összegében szakmailag és pénzügyileg is teljesült a 
2013. évben. 
 
Az előirányzaton 176,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 175,9 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 0,9 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány.   
 
20/16/6 Családpolitikai Programok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 92,0   92,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 16,0 16,0     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,2   -0,2   

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 24,3   24,3   

Módosítások összesen 40,1 16,0 24,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 132,1 16,0 116,1 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 92,0 0,0 92,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 40,1 16,0 24,1 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 16,0 16,0   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,2   -0,2 

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 24,3   24,3 

2013. évi módosított előirányzat 132,1 16,0 116,1 

 
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 173,4 92,0 92,0 132,1 113,6 66% 86% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,1 0,0 0,0 0,0 0,7 700%   

Támogatás 149,1 92,0 92,0 116,1 116,1 78% 100% 

Előirányzat-maradvány 40,0 - 0,0 16,0 16,0 40% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 0,3   0,3 

− alapítvány 8,7   8,7 

− gazdasági társaság 12,3   12,3 

− egyéb (megjelölve) 92,3 1,0 91,3 

 társadalmi szervezet 81,8 1,0 80,8 

 egyház 10,5   10,5 

Összes kifizetés 113,6 1,0 112,6 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 92,0 millió forint, amely 24,1 
millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással, valamint 16,0 millió forint 
maradvánnyal, és 0,7 millió forint bevétellel egészült ki. Így a feladat ellátásához 
rendelkezésre álló forrás 132,8 millió forint volt. 
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Az előirányzat terhére megvalósított feladatok: 
• A kormány családokat érintő intézkedéseiről, a GYED Extráról, illetve egyéb 

családtámogatásairól különféle kommunikációs és promóciós anyagok 
(hirdetések, tájékoztató füzetek, stb.) jelentek meg, amelyek civil 
szervezeteken, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségein, 
valamint  rendezvényeken (Baba-Mama Expo, BabyMarkt)  jutottak el a 
gyermekes családokhoz.  

• Folytatódott a gyermekes családok megerősítését szolgáló civil szervezetek 
által folytatott tevékenységek és családok számára nyújtott szolgáltatások 
egyedi támogatási szerződéseken keresztül történő támogatása (Magyar 
Asszonyok Érdekszövetsége, Kecskemét-Széchenyiváros Közösségépítő 
Egyesület, Otthon Segítünk Alapítvány, Együtt az Életért Egyesület, Magyar 
Házasságvédő Misszió, Alfa Szövetség, Regnum Marianum Katolikus 
Közösség Egyesület, Bibliai Házassággondozó Szolgálat). 

• A FAMILIARE Társadalomszervező Központ célja, hogy közvetlenül minél 
szélesebb körben elérje a gyermeket vállaló és nevelő családokat, s közvetítse 
feléjük a jelenlegi családpolitika által is képviselt értékrendet. Egyedi 
támogatásuk a gyermekvállalással, családalapítással, a családi élettel 
kapcsolatos kutatások, rendezvények, programok, valamint a családháló.hu 
honlapon  való megjelentetés megvalósításához kapcsolódó tevékenységek 
támogatása érekében valósult meg. 

• Támogatásban részesült a Nagycsaládosok Országos Egyesületének a 
„Termelőkkel a családokért” című adventi programja, amelynek keretében a 
nehéz körülmények között élő családok - köztük a gyermeküket egyedül 
nevelők - megsegítése céljából 2013 család részére alapvető hideg 
élelmiszerekből álló (zöldség, gyümölcs, liszt, szalámi, tészta, stb.) 
élelmiszercsomag összeállítása és eljuttatása valósult meg. 

• Támogatásban részesült a Missio Christi Alapítványnál a „Pure Fashion 
Magyarország Divatmisszió, a középiskolás korú lányok nővé válását segítő 
képzési program lebonyolítása és országos szintű megvalósítása” című projekt. 
Az Alapítvánnyal való együttműködés célja, hogy Pure Fashion leánynevelő 
program segítségével megvalósuljon a fiatal lányok megfelelő képzése, 
felkészítése a házasságra, családi életre, felelős párkapcsolatra, 
gyermekvállalásra. A támogatás biztosította az országos elterjesztést, illetve a 
kapcsolódó trénerképzést.  

• Támogatás került biztosításra  a Végeken Egészséglélektani Alapítvány részére 
„A tervezett gyermekek megszületésének elősegítése, a munka és magánélet 
egyensúlyának megteremtésén keresztül” projekt megvalósítása érdekében. A 
projekt keretében valósult meg a Magyar Tudományos Akadémián a „Munka és 
család” konferencia-sorozat, amelynek keretében a „Családbarát munkahelyek 
kialakítása és fejlesztése” című pályázat eredményhirdetése is megtörtént. 

• Támogatásban részesült az Együtt az Életért Egyesület „Az Egy közülünk 
Európai Polgári Kezdeményezés” programra, amelynek célja a fogantatással 
kezdődő emberi élet elismerése európai szinten, az emberi embriók 
elpusztításával járó tevékenységek beszüntetése. 

• Támogatásban részesült a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, 
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amely a tagszervezeteit segíti céljaik megvalósításában és az egymással való 
kapcsolattartásban. E szervezetek tevékenységük során szem előtt tartják a 
nemzettudat erősítésének különös fontosságát, amelynek többek közt hatékony 
eszköze lehet a magyar állampolgárság felvétele is. Nagyrészt sikerült az 
erdélyi, vajdasági, felvidéki és kárpátaljai régiók családokkal foglalkozó 
szervezeteinek teljes hálóját kiépíteni.  Feladataik között megvalósultak a 
tagszervezetek működését megerősítendő (ütemezett) képzések; közös 
megemlékezések a magyar nemzeti és évfordulós ünnepekről; anyanyelv 
ápolását szolgáló képzések, oktatások, táborok az ifjúság számára. Kiemelkedő 
rendezvényként valósult meg 2013. április 12-én a Parlamentben, a 
Családláncban résztvevő magyar családszervezetek Kárpát-medencei Magyar 
Családkongresszusának ülése. A Családlánc azokat a magyar 
családszervezeteket fogja össze, amelyek tevékenyen részt kívánnak venni a 
magyar családok érdekeinek képviseletében, és a magyar identitás 
megőrzésében.  

 
Az előirányzaton keletkezett maradvány 19,2 millió forint, amelyből 18,4 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány.   
 
20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 83,0   83,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 115,6 115,6     

- 2013.évi többletbevétel 1,4 1,4     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,2   -0,2   

Módosítások összesen 116,8 117,0 -0,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 199,8 117,0 82,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 83,0 0,0 83,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 116,8 117,0 -0,2 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 115,6 115,6   

- 2013.évi többletbevétel 1,4 1,4   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,2   -0,2 

2013. évi módosított előirányzat 199,8 117,0 82,8 
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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 89,1 83,0 83,0 199,8 148,5 167% 74% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,7 0,0 0,0 1,4 1,6 229% 114% 

Támogatás 114,0 83,0 83,0 82,8 82,8 73% 100% 

Előirányzat-maradvány 89,1 - 0,0 115,6 113,2 127% 98% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény ( 2 db) 8,2   8,2 

− más fejezet intézménye 3,1   3,1 

− alapítvány 34,3   34,3 

− nonprofit társaság 1,5   1,5 

− gazdasági társaság 16,7   16,7 

− önkormányzat/vagy intézménye 6,0   6,0 

− egyéb (megjelölve) 78,7 0,0 78,7 

 társadalmi szervezet 45,8   45,8 

 egyház 32,9   32,9 

Összes kifizetés 148,5 0,0 148,5 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 83,0 millió forint volt, amely 
fejezeten belüli átcsoportosítás után, valamint 115,6 millió forint maradvány és 1,6 
millió forint bevétel kiegészítésével 200,0 millió forint volt. 
 
A családpolitikai célú pályázat kiírásával megvalósult a családbarát közgondolkodást 
népszerűsítő és a családbarát foglalkoztatást elősegítő szervezetek célzott támogatása.  
A családvédelmi törvényben is kifejeződik, hogy a családokért való felelősségvállalás 
nem csupán az állam dolga, hanem részt vesznek benne további társadalmi és 
gazdasági szereplők is. Ezt az együttműködést célozzák ezen pályázatok, amelyeknek 
megvalósításában részt vesznek civil szervezetek, egyházi közösségek, 
médiaszolgáltatók és munkáltatók egyaránt. 
 
A „Családbarát közgondolkodás népszerűsítése” elnevezésű pályázat magában foglalja 
a nők és férfiak egyenlőségével kapcsolatos feladatok megvalósítását is. A kiírás 
lehetőséget ad arra, hogy családi életre, házasságra felkészítő programok, 
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szülőtámogató programok, családokat összefogó rendezvények valósuljanak meg, 
emellett a nők és férfiak harmonikusabb kapcsolatát elősegítő, a nők gazdasági 
helyzetét megerősítő (vállalkozás, önfenntartás), a fogyatékossággal élő anyákat 
támogató, illetve a vidéken élő idős nőket támogató programok valósuljanak meg. 
 
A „Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése” című pályázat célja a családi 
és a munkahelyi kötelezettségek hatékony összeegyeztetésének elősegítése, az ezt 
támogató munkáltatók elismerése, valamint emellett a népesedési mutatók romlásának 
mérséklése a családi élet és a munka minél finomabb összehangolásával.  
 
Az előirányzaton 47,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, valamint 3,9 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
20/17 alcím Egyes szociális pénzbeli támogatások  
20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás Alap 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 705,0   1 705,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 146,2 146,2     

- 2013.évi többletbevétel 20,1 20,1     

Módosítások összesen 166,3 166,3 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 871,3 166,3 1 705,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 705,0 0,0 1 705,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 166,3 166,3 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 146,2 146,2   

- 2013.évi többletbevétel 20,1 20,1   

2013. évi módosított előirányzat 1 871,3 166,3 1 705,0 
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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 2 241,5 1 705,0 1 705,0 1 871,3 1 382,0 62% 74% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 1,1 0,0 0,0 20,1 21,7 1973% 108% 

Támogatás 1 745,0 1 705,0 1 705,0 1 705,0 1 705,0 98% 100% 

Előirányzat-maradvány 641,6 - 0,0 146,2 144,5 23% 99% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény ( 1 db) 21,2   21,2 

− más fejezet intézménye 2,2   2,2 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 4,1   4,1 

− egyéb (megjelölve) 1 354,5 0,0 1 354,5 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 40,0   40,0 

 közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások 1 314,5   1 314,5 

Összes kifizetés 1 382,0 0,0 1 382,0 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 1.705,0 millió forint volt, 
amely kiegészült 146,2 millió forint előző évi maradvánnyal és 21,7 millió forint 
bevétellel. A feladat teljesítésére összesen 1.872,9 millió forint állt rendelkezésre. 
 
Az előirányzat gyermekvédelmi gondoskodásból (gyermekotthoni, nevelőszülői 
ellátásból) nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakáshoz jutásának 
támogatását, tartós lakhatásának segítését szolgálja. Az otthonteremtési támogatás 
iránti kérelem a fiatal felnőtt 30. életévének betöltéséig nyújtható be. 
Az előirányzat jogszabályi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.), és a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. 
 
A támogatás célja, hogy normatív pénzbeli ellátásként az olyan családi háttérrel nem 
rendelkező fiatal felnőttet támogassa, aki legalább 3 évet eltöltött az intézményes 
ellátásban, és nem rendelkezik megfelelő vagyonnal. Kivételesen akkor is jogosult a 
fiatal felnőtt a támogatásra, ha 3 évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételére 
árvasága, illetve amiatt került sor,  mert a szülők szülői felügyeleti jogát a bíróság 
megszüntette, vagy a gyermek ismeretlen szülőktől származik. A gyermekvédelem 
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intézményrendszerében felnőtt fiatalok társadalmi beilleszkedése nehézségekbe 
ütközhet, sokan közülük hajléktalanként igényelnek később szociális gondoskodást. 
Ezért kiemelkedően fontos az önálló egzisztenciájuk megteremtésének elősegítése, 
elsősorban a lakáskérdés megoldásában. A támogatás kizárólag lakhatási célra 
használható fel.  
 
A jogszabályokban foglaltak szerinti eljárásban a járási gyámhivatal dönt a 
támogatásról. Az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött 
évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell 
megállapítani, hogy a vagyonnal nem rendelkező jogosult esetén érje el, a vagyonnal 
rendelkező jogosult esetén pedig a vagyonnal együtt érje el a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott összeget. 
A támogatást a gyámhivatal határozata alapján a – székhelye szerinti – kormányhivatal 
folyósítja a megállapított központi költségvetés terhére. Az előirányzat terhére több, 
mint 1 500 fő támogatása valósult meg. 
 
Az előirányzaton 3,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, valamint 
487,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
20/17/3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 
 
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 5,1 5,1     

Módosítások összesen 5,1 5,1 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 5,1 5,1 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 5,1 5,1 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 5,1 5,1   

2013. évi módosított előirányzat 5,1 5,1 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 66,5 0,0 0,0 5,1 5,1 8% 100% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 5,1 0,0 0,0 0,0 2,7 53%   

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 66,5 - 0,0 5,1 5,1 8% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 5,1   5,1 

Összes kifizetés 5,1 0,0 5,1 

 
A feladaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az előző évben 
képződött 5,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 
1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség részére került 
átadásra.  
Tárgyévi bevételekből az előirányzaton 2,7 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány keletkezett. 
 
 
20/17/5 Súlyos fogyatékkal élők kiegészítő támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 1 000,0   1 000,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -1 000,0   -1 000,0   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 84,6 84,6     

Módosítások összesen -915,4 84,6 -1 000,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 84,6 84,6 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 1 000,0 0,0 1 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -915,4 84,6 -1 000,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 84,6 84,6   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -1 000,0   -1 000,0 

2013. évi módosított előirányzat 84,6 84,6 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 953,7 1 000,0 1 000,0 84,6 84,6 9% 100% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 3,3 0,0 0,0 0,0 1,3 39%   

Támogatás 999,4 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0%   

Előirányzat-maradvány 35,6 - 0,0 84,6 84,6 238% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 34,6   34,6 

− egyéb (megjelölve) 50,0 0,0 50,0 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 50,0   50,0 

Összes kifizetés 84,6 0,0 84,6 

 
A jogcímen tervezett eredeti támogatási előirányzat 1.000,0 millió forint volt. Az 
előirányzat az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat és az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján módosult. 
 
A fogyatékossági támogatás összege emelésével kapcsolatosan szükséges források 
fedezetének biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten 
belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1283/2013. (V. 24.) Korm. határozat 
értelmében 750,0 millió forint átcsoportosításra került a 21/3/3 Fogyatékossági 
támogatás és vakok személyi járadéka előirányzatra a fogyatékossági támogatás 
emelésének forrásául. 
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Az előirányzaton a tárgyévi bevételekből 1,3 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány keletkezett. 
 
 
20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 900,0   900,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 504,3 1 504,3     

- 2013.évi többletbevétel 2,6 2,6     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -2,4   -2,4   

Módosítások összesen 1 504,5 1 506,9 -2,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 404,5 1 506,9 897,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 900,0 0,0 900,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 504,5 1 506,9 -2,4 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 504,3 1 504,3   

- 2013.évi többletbevétel 2,6 2,6   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -2,4   -2,4 

2013. évi módosított előirányzat 2 404,5 1 506,9 897,6 

 
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 634,8 900,0 900,0 2 404,5 564,4 89% 23% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 3,6 0,0 0,0 2,6 4,1 114% 158% 

Támogatás 899,4 900,0 900,0 897,6 897,6 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 634,8 - 0,0 1 504,3 564,3 89% 38% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 3,9   3,9 

− egyéb (megjelölve) 560,5 0,0 560,5 

 közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások 560,5   560,5 

Összes kifizetés 564,4 0,0 564,4 

 
A jogcímre tervezett támogatási előirányzat 900,0 millió forint volt. Az előirányzatot 
kiegészítette 1.504,3 millió forint maradvány és 4,1 millió forint bevétel, valamint a 
fejezet belüli átcsoportosítás, után a feladat teljesítésére összesen 2.406,0 millió forint 
állt rendelkezésre. 
 
Az előirányzat jogszabályi alapját a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet határozza meg. 
A támogatás célja gépjármű vásárlásához, illetve a gépjárműnek a mozgáskorlátozott 
személy fizikai adottságaihoz igazított átalakítás támogatása, a mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési hátrányainak kompenzálása és esélyegyenlőségének biztosítása 
érdekében.  
 
Átalakítási támogatást az kaphat, aki kizárólag speciálisan átalakított gépjárművel tud 
közlekedni. A támogatás iránti kérelmeket a lakóhely szerint illetékes szociális és 
gyámhivatalokhoz kell benyújtani. A támogatásra való jogosultságot a hivatalok 
állapítják meg. A hivatalok a támogatásra jogosultakról évente kétszer, a március 31-ig 
benyújtott kérelmek esetén tárgyév június 15-ig, a szeptember 30-ig benyújtott 
kérelmek esetében december 15-ig döntenek.  
 
A támogatások felhasználása a döntés jogerőre emelkedésétől folyamatos, a 
felhasználásra személygépkocsi szerzési támogatás esetében 3 hónap, átalakítási és 
egyéb szerzési támogatás esetében 6 hónap áll rendelkezésre.  
 
Új gépjármű vásárlása esetén 900 ezer forint, legfeljebb öt éve forgalomba helyezett 
használt jármű (típusmegkötés nélkül), továbbá segédmotoros kerékpárnak minősülő 
három, vagy négykerekű jármű, illetve a gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén 
600 ezer forint a támogatás összege. Az átalakításhoz nyújtható támogatás 90 ezer 
forint. 
A támogatás felhasználása új és használt gépjármű vásárlása esetén pályáztatási eljárás 
útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi 
szolgáltatást nyújtó szervezettel (Széchenyi Kereskedelmi Bank, 2013. novembertől a 
Széchenyi Lízing Zrt által vezetett konzorciummal) kötött kölcsönszerződés keretében 
történik. Az egyéb járművek szerzésére igénybe vehető támogatás, és az átalakítási 
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támogatás felhasználása a forgalmazó, illetve az átalakítást végző szervezeteken 
keresztül történik. 
 
A támogatásban részesíthetők számát a miniszter – a tárgyévben rendelkezésre álló 
forrástól függően – az érdekképviselettel egyetértésben állapítja meg.  
A 2013. évben megállapított keretszámok alapján összesen 750 db új, 300 db használt 
gépjármű, 53 db segédmotoros kerékpárnak minősülő három, vagy négykerekű jármű, 
illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásának, továbbá 73 db gépjármű 
átalakításának támogatására nyílt lehetőség.  
 
Az előirányzatok összesen 1.841,6 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 
1.833,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 8,2 millió forint 
kötelezettségvállalás nélküli maradvány. 
 
 
20/17/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 561,0   561,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 3,8 3,8     

Módosítások összesen 3,8 3,8 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 564,8 3,8 561,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 561,0 0,0 561,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 3,8 3,8 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 3,8 3,8   

2013. évi módosított előirányzat 564,8 3,8 561,0 
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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 631,5 561,0 561,0 564,8 787,6 125% 139% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 3,5 0,0 0,0 0,0 3,1 89%   

Támogatás 626,9 561,0 561,0 561,0 784,6 125% 140% 

Előirányzat-maradvány 4,9 - 0,0 3,8 3,8 78% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 3,8   3,8 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,7   0,7 

− egyéb (megjelölve) 783,1 0,0 783,1 

 közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások 783,1   783,1 

Összes kifizetés 787,6 0,0 787,6 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 561,0 millió forint volt, amely 
a 3,8 millió forint maradvánnyal történő kiegészülés, valamint a felülről nyitott 
előirányzatból történő teljesítéshez érkezett 223,6 millió forint pénzeszköz után a 
rendelkezésre álló forrás 791,5 millió forint volt. 
 
Az előirányzat célja a GYES-en, GYED-en lévők esetében a törlesztési kötelezettség 
szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes kamattámogatás, amelynek összege 
egyedileg számított. 
Jogszabályi alapja a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. 
 
A módosítási kötelezettség nélkül teljesülő előirányzat 787,6 millió forintra teljesült. 
Az eredeti előirányzat túlteljesülésének oka a felhasználás rendjének változása. A 
korábbi évek negyedéves - Diákhitel Központ lehívása szerinti - fizetési gyakorisága 
2012 októberétől havi fizetésre változott, így tárgyévben került kifizetésre a 2012. 
október és november és december havi támogatási összeg is.  
A 2013. évben havonta mintegy 6 500 fő részesült a célzott és teljes 
kamattámogatásban. 
 
Az előirányzaton 3,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
keletkezett. 
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20/18 alcím Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok 
ellátása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 135,0   135,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -107,2   -107,2   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 38,4 38,4     

- 2013.évi többletbevétel 36,3 36,3     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,4   -0,4   

Módosítások összesen -32,9 74,7 -107,6 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 102,1 74,7 27,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 135,0 0,0 135,0 

Módosítások kedvezményezettenként -107,2 0,0 -107,2 

 - saját intézménynek -107,2 0,0 -107,2 

    = meghatározott feladatra -107,2   -107,2 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 74,3 74,7 -0,4 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 38,4 38,4   

- 2013.évi többletbevétel 36,3 36,3   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,4   -0,4 

2013. évi módosított előirányzat 102,1 74,7 27,4 

 
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 500,4 135,0 135,0 102,1 69,5 14% 68% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 16,0 0,0 0,0 36,3 36,7 229% 101% 

Támogatás 137,9 135,0 135,0 27,4 27,4 20% 100% 

Előirányzat-maradvány 375,9 - 0,0 38,4 36,5 10% 95% 

 
 

3573



 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény ( 6 db) 22,1   22,1 

− alapítvány 3,0   3,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 2,4   2,4 

− egyéb (megjelölve) 42,0 0,0 42,0 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 14,5   14,5 

 társadalmi szervezet 2,8   2,8 

 egyház 24,7   24,7 

Összes kifizetés 69,5 0,0 69,5 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 135,0 millió forint volt, amely 
a fejezeten belüli átcsoportosítás alapján 134,6 millió forintra módosult. Az 
előirányzatot kiegészítette 38,4 millió forint maradvány, valamint 36,7 millió forint 
bevétel. A rendelkezésre álló előirányzat ez által 209,7 millió forintra módosult. 
 
A Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése előirányzat a gyermekvédelmi és 
gyámügyi szakterület szakmapolitikai céljainak megvalósulását célozza. Hozzájárulást 
biztosít a tárca felügyelete alá tartozó intézmények, önkormányzatok, civil, egyházi és 
szakmai szervezetek gyermekvédelmi rendezvényeinek, szakmafejlesztési 
programjainak, konferenciáinak és képzéseinek támogatására. 
Nagy hangsúlyt kapott a már meglévő nevelőszülői hálózatok esetében a nevelőszülői 
családok kis értékű tárgyi eszközeinek fejlesztése, cseréje, amely feladatra a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött szerződés keretében 89,0 millió forint 
került biztosításra. 
 
Az előirányzat felhasználásának célja volt támogatni valamennyi olyan innovatív 
megoldásokat magába foglaló programot, amely a gyermekvédelmi gondoskodásban 
nevelkedő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítésére szolgál. Az 
előirányzaton rendelkezésre álló keretösszegből a Szent Margit Gimnázium 
szervezésében különvonatos zarándoklatok támogatása, valamint integrációs 
programok finanszírozása, mint a Fóti Nyárköszöntő Gyermekfesztivál, 
gyermektáborok és az ÁGOTA Alapítvány programjai valósultak meg, összesen 25,6 
millió forint összegben. 
Megvalósult több gyermekotthon fejlesztését, felújítását célzó program 15,3 millió 
forint összegben, valamint gyermekvédelmi szakmai– és háttéranyagok, felmérések 
elkészítése 6,1 millió forint értékben. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
módosításában kötelezően előírt egységes örökbefogadási nyilvántartási rendszer 
használatának bevezetésére irányuló jogszabályi változások okán, a szükséges 
informatikai eszközök biztosításának költségeihez 5 civil szervezet részesült összesen 
2,0 millió forint támogatásban. 
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Az előirányzat terhére az EMMI Igazgatására leadásra került 3,3 millió forint 
visszatérítendő forrás, mely az EGT - "Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok" 
program előlegéül szolgált. 
 
Az előirányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató fenntartásában, a gyermekvédelmi szakellátások 
területén működő módszertani intézmények többletfeladatainak ellátásához is 
fedezetül szolgált. A módszertani feladatok ellátásával javult a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ellátások minősége, a szakemberek szakmai munkája és a 
minőségbiztosítás. 
Szakmai cél a kijelölt módszertani intézmények hálózatának kiszélesítése, a feladatok 
magasabb szintű ellátása, hatékony szakmai módszerek és minőségfejlesztési elvek 
kidolgozása, ezek alkalmazása, az adott szakterületen dolgozó szakemberek 
munkájának támogatása.  
A módszertani feladatellátás finanszírozására összesen 21,7 millió forint került 
biztosításra 10 szervezet részére. 
 
 A 2012. évi 38,4 millió forint maradványból 22,0 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány került kifizetésre, négy módszertani gyermekotthon módszertani 
tevékenységének finanszírozására, a fel nem használt maradvány 0,4 millió forint, míg 
a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 14,5 millió forint az 
1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján került átadásra a 20/11/3 előirányzatra, a 
fennmaradó összeg 1,9 millió forint.  
 
Az előirányzaton keletkezett maradvány 33,0 millió forint, amelyből 22,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 10,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány.   
 
20/19 alcím Szociális célú humánszolgáltatások  
20/19/1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 60 412,1   60 412,1   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 4 600,0   4 600,0   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 28,7   28,7   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2 993,7 2 993,7     

- 2013.évi többletbevétel 1 365,3 1 365,3     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -162,8   -162,8   

Módosítások összesen 8 824,9 4 359,0 4 465,9 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 69 237,0 4 359,0 64 878,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 60 412,1 0,0 60 412,1 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 8 824,9 4 359,0 4 465,9 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2 993,7 2 993,7   

- 2013.évi többletbevétel 1 365,3 1 365,3   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 28,7   28,7 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 4 600,0   4 600,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -162,8   -162,8 

2013. évi módosított előirányzat 69 237,0 4 359,0 64 878,0 

 
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 47 806,5 60 412,1 65 012,1 69 237,0 67 855,8 142% 98% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 1 034,2 0,0 0,0 1 365,3 1 969,0 190% 144% 

Támogatás 47 431,8 60 412,1 65 012,1 64 878,0 64 878,0 137% 100% 

Előirányzat-maradvány 1 258,7 - 0,0 2 993,7 2 993,7 238% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény ( 2 db) 1 134,2   1 134,2 

− más fejezet intézménye 94,8   94,8 

− alapítvány 7 471,6 7 471,6   

− közalapítvány 162,4 162,4   

− nonprofit társaság 8 901,0 8 901,0   

− gazdasági társaság 7,8 7,8   

− egyéb (megjelölve) 50 084,0 48 319,4 1 764,6 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 1 764,6   1 764,6 

 társadalmi szervezet 6 001,1 6 001,1   

 egyház 42 318,3 42 318,3   

Összes kifizetés 67 855,8 64 862,2 2 993,6 
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A jogcímen megtervezetett eredeti támogatási előirányzat 60.412,1 millió forint volt, 
amely a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló 2013. évi CXLIV. törvény, az 1951/2013. (XII. 17.) Korm. 
határozat, valamint fejezeten belüli átcsoportosítás alapján 64.878,0 millió forintra 
módosult. Az előirányzat kiegészült 2.993,7 millió forint maradvánnyal és 1.969,0 
millió forint bevétellel.  Így az előirányzaton rendelkezésre álló forrás 69.840,7 millió 
forint volt. 
 
Az előző évben keletkezett 2.993,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozatban, az 1648/2013. (IX. 17.) 
Korm. határozatban, az 1700/2013. (X. 4.) Korm. határozatban, valamint az 
1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozatban foglaltak alapján került átutalásra. 
 
Az előirányzat az egyházi és más nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézmények működési kiadásainak támogatására szolgált. A 
humánszolgáltatást nyújtó intézmények működéséhez a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben meghatározott intézményi 
körben támogatás biztosítható.  
 
Az állami hozzájáruláshoz való hozzájutás feltétele működési engedély megléte. A 
működési engedély kiadásának szabályait a szociális szolgáltatók és intézmények 
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. 
rendelet, és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység 
engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 
szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szabályozza. 
 
A támogatás iránti igényeket a Magyar Államkincstár fenntartó szerint illetékes 
regionális igazgatóságához (továbbiakban: Igazgatóság) kellett benyújtani. A 
támogatás összegéről az Igazgatóság határozattal döntött. A támogatás és kiegészítő 
támogatás összegével a nem állami, egyházi fenntartó elszámolási kötelezettséggel 
tartozik. A felhasználás ellenőrzését az Igazgatóság végzi.  
 
Az előirányzaton keletkezett maradvány 1.984,9 millió forint, amelyből 31,9 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 1.953,0 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány.   
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20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 5 953,8   5 953,8   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -397,9   -397,9   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 331,3 331,3     

- 2013.évi többletbevétel 122,4 122,4     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -3,5   -3,5   

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     6,6 

Módosítások összesen 52,3 453,7 -401,4 6,6 

2013. évi módosított előirányzat 6 006,1 453,7 5 552,4 6,6 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 5 953,8 0,0 5 953,8 

Módosítások kedvezményezettenként -397,9 0,0 -397,9 

 - saját intézménynek -397,9 0,0 -397,9 

    = meghatározott feladatra -397,9   -397,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 450,2 453,7 -3,5 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 331,3 331,3   

- 2013.évi többletbevétel 122,4 122,4   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -3,5   -3,5 

2013. évi módosított előirányzat 6 006,1 453,7 5 552,4 

 
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 6 368,8 5 953,8 5 953,8 6 006,1 5 849,4 92% 97% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0   0% 

Bevétel 183,5 0,0 0,0 122,4 122,4 67% 100% 

Támogatás 6 016,6 5 953,8 5 953,8 5 552,4 5 552,4 92% 100% 

Előirányzat-maradvány 500,0 - 0,0 331,3 331,3 66% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− nonprofit társaság 271,3   271,3 

− gazdasági társaság 110,2   110,2 

− önkormányzat/vagy intézménye 1 801,4   1 801,4 

− egyéb (megjelölve) 3 666,5 0,0 3 666,5 

 társadalmi szervezet 2 718,8   2 718,8 

 egyház 947,7   947,7 

Összes kifizetés 5 849,4 0,0 5 849,4 

 
A jogcímen megtervezett támogatási előirányzat 5.953,8 millió forint, amely a 
fejezeten belüli átcsoportosítások következtében 5.950,3 millió forintra módosult. Az 
előirányzat kiegészült 331,3 millió forint maradvánnyal és 122,4 millió forint 
bevétellel. Így a feladat ellátásához rendelkezésre álló forrás 6.404,0 millió forint volt. 
 
A finanszírozás keretét – a szakmai és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó 
keretjogszabályok mellett – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza.  
 
A támogató szolgálatok és közösségi ellátások 2009. évtől, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 2010. évtől - 2013. június 30-ig, míg az utcai szociális munka és a 
krízisközpontok finanszírozása 2012. évtől került be a pályázati úton finanszírozott 
ellátások közé, 3 éves befogadási időszakra. A Korm. rendelet 2013. évi módosításával 
újabb szociális ellátás került pályázati úton finanszírozásra: a 2013. év végén lezajlott 
pályáztatást követően 2014. január 1-jével 49 fenntartó került befogadásra a Biztos 
Kezdet Gyerekház finanszírozása keretében. 
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. 
rendelet módosítása révén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai feladat 
ellátását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vette át 2013. július 1-től 
371,3 millió forint összegben. 
 
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és az egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 
értelmében 2013. január 1-jével jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 1 db 
intézmény, támogató szolgáltatás esetében 3 db intézmény a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, míg 1 db intézmény a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ fenntartásába került át. Támogató szolgáltatás esetében 
2013. 07. 01-jei hatállyal további 1 db intézmény – fenntartóváltás következtében – 
került át a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézethez.  
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Az előirányzat terhére 

• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén 2013. január 1. és 2013. június 
30. között 192 szolgáltató tevékenysége került támogatásra 23 823 fő ellátása 
érdekében, összesen mintegy 321,5 millió forint összegben; 

• a támogató szolgáltatások esetén 270 szolgáltató kapott állami támogatást 
személyi segítési és szállítási tevékenységre, összesen 3.237,1 millió forint 
összegben, amelyből 13 226 fő ellátását biztosították; 

• a közösségi szolgáltatásoknál (szenvedélybetegek, illetve pszichiátriai betegek 
közösségi alapellátása) 157 szolgáltató került finanszírozásra, összesen 1.302,5 
millió forint összegben, amelyből 10 303 fő ellátása valósult meg; 

•  a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén 54 szolgáltató, összesen 
376,3 millió forint támogatásban részesült, amit 118 828 fő ellátottra 
fordítottak; 

• az utcai szociális munka támogatásakor 83 szolgáltatónak, összesen 540,0 
millió forint került biztosításra, mintegy 12 706 fő ellátása érdekében, továbbá 

• a krízisközpontok kerültek finanszírozásra, összesen 72,0 millió forint értékben, 
14 szolgáltató (ebből 4 félutas házat is működtet) bevonásával, amely 924 fő 
ellátását tette lehetővé.  

 
A Korm. rendelet kezelő szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt, a 
támogatási összeg folyósítójaként a Magyar Államkincstárt jelöli meg. A támogatás 
felhasználásának helyszíni ellenőrzését szintén a Magyar Államkincstár regionális 
igazgatóságai végzik, a tárgyévet követő évben. 
 
A tárgyévben a 20/19/4 költségvetési sort érintően 122,4 millió forint többletbevétel 
keletkezett, amely – az állami támogatás felhasználására vonatkozó ellenőrzések 
alapján – az előző évekről előírt visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből származik. 
 
A 2013. évi megítélt támogatások és feladatmutató-emelésből származó 
többlettámogatások átutalása néhány esetben áthúzódott 2014. évre. Ennek oka 
egyrészt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
következtében lezajlott társulási átalakulások, másrészt a feladatmutató-emelésből 
adódó szerződések módosításának időigénye. 
 
Az előirányzaton 30,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 126,3 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, azaz a sor összes 
maradványa 156,7 millió forint.  
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20/19/5 Szociális szolgáltatások kiegészítő 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 1,6 1,6     

- 2013.évi többletbevétel 2,2 2,2     

Módosítások összesen 3,8 3,8 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 3,8 3,8 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 3,8 3,8 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1,6 1,6   

- 2013.évi többletbevétel 2,2 2,2   

2013. évi módosított előirányzat 3,8 3,8 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 3,8 1,6   42% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 1,6 0,0 0,0 2,2 2,2 138% 100% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 0,0 - 0,0 1,6 1,6   100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 1,3   1,3 

− önkormányzat/vagy intézménye 0,3   0,3 

Összes kifizetés 1,6 0,0 1,6 

 
A feladaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre. Az előző évben 
képződött 1,6 millió forint maradványból 1,3 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján a 
Miniszterelnökség részére került átadásra. A fennmaradó 0,3 millió forint szakmailag 
és pénzügyileg is teljesült a 2013. évben. 
 
Tárgyévi bevételekből az előirányzaton 2,2 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány keletkezett. 
 
 
20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási 
szerződésekkel történő finanszírozása 
 
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       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 180,0   180,0   

Módosítások összesen 180,0 0,0 180,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 180,0 0,0 180,0 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 180,0 0,0 180,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 180,0   180,0 

2013. évi módosított előirányzat 180,0 0,0 180,0 
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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 0,0 180,0 0,0   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 0,0 180,0 180,0   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 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A támogatás év közben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján nyílt meg.  
A támogatás  a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak – a Názáret Szociális 
Szolgáltató jogutódjának –, a Szeged-Csanádi Egyházmegye feladat ellátási 
szerződése alapján, a Názáret Szociális Szolgáltató működése kapcsán 2013. évben 
felmerült, a feladat ellátási szerződés szerint nem finanszírozott kiadások fedezetét 
biztosítja. A támogatás pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 
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20/20 alcím Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális 
programok  
20/20/3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 167,1   167,1   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -6,5   -6,5   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 23,6 23,6     

- 2013.évi többletbevétel 3,9 3,9     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,5   -0,5   

Módosítások összesen 20,5 27,5 -7,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 187,6 27,5 160,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 167,1 0,0 167,1 

Módosítások kedvezményezettenként -6,5 0,0 -6,5 

 - saját intézménynek -6,5 0,0 -6,5 

    = meghatározott feladatra -6,5   -6,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 27,0 27,5 -0,5 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 23,6 23,6   

- 2013.évi többletbevétel 3,9 3,9   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,5   -0,5 

2013. évi módosított előirányzat 187,6 27,5 160,1 

 
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 187,8 167,1 167,1 187,6 170,3 91% 91% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 15,7 0,0 0,0 3,9 4,0 25% 103% 

Támogatás 150,2 167,1 167,1 160,1 160,1 107% 100% 

Előirányzat-maradvány 41,7 - 0,0 23,6 22,0 53% 93% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 10,9   10,9 

− alapítvány 28,6 28,1 0,5 

− közalapítvány 13,5 13,5   

− nonprofit társaság 15,3 14,4 0,9 

− önkormányzat/vagy intézménye 14,4 14,4   

− egyéb (megjelölve) 87,6 82,2 5,4 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 2,6   2,6 

 társadalmi szervezet 85,0 82,2 2,8 

Összes kifizetés 170,3 152,6 17,7 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 167,1 millió forint volt, amely 
23,6 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel, 4,0 millió forint bevétellel és 
fejezeten belüli 0,5 millió forint más jogcímre történő átcsoportosításával 194,2 millió 
forint felhasználható keretre módosult. 
 
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységével elősegíti a 
hátrányos helyzetű, diszkriminációval leggyakrabban sújtott csoportok társadalmi 
integrációját, a kormányzat e területhez kapcsolódó szakmapolitikai céljainak helyi 
szintű megvalósulását.  
A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában az 
alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők állnak: 
fogyatékosság, nem, kor (kiemelten az ifjúság és időskor), mélyszegénység (kiemelten 
a romák, a gyermekek és a hátrányos helyzetű településeken élők). Emellett külön 
fókuszterületet jelentenek a családok, és az esélyteremtési irodák, amelyek kiemelt 
figyelmet fordítanak arra, hogy felhívják a társadalom figyelmét az önkéntes 
tevékenység fontosságára. 
A támogatási összeg minden esélyteremtési iroda esetében a feladatellátás időszakával 
arányos mértékű volt. A támogatási időszak 17 esélyteremtési ház esetében 2013. 
április 1-jétől 2013. december 31-ig tartott, a támogatási összeg 7,2 millió forint volt. 3 
esélyteremtési ház esetében a 2012. évi forrásból ellátott programidőszak eltolódása 
miatt a 2013. évi forrásból fedezett programidőszak a 17 esélyteremtési házhoz képest 
később kezdődött, így támogatási összegeik is eltérőek voltak: 4,8 millió forint, 5,6 
millió forint és 6,0 millió forint. A feladatellátás záró dátuma azonban valamennyi 
esélyteremtési ház esetében azonos volt, a korábbi fenntartóváltások miatt előállt 
időbeli eltolódást 2013 év végére teljes mértékben sikerült összehangolni.  
 
A Magyarországon jelenleg működő 14 krízisközpont és 4 félutas kiléptető ház az 
ellátottak után a feladat-ellátási támogatás mellett, ugyanazon normatíva lehívására 
jogosult, mint ami a családok átmeneti otthonaiban ellátott személyek után jár.  
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A krízis-ellátórendszer speciális elemeként működő, a közvetlen életveszély elől 
menekülő bántalmazottakat fogadó Titkos Menedékház 2013. augusztus 1-től 2014. 
július 31-ig való működtetésére a minisztérium összesen 9,0 millió forintot biztosított 
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek. Ezen forrásból valósult meg a 
bántalmazottakkal végzett munka szakmai protokolljának átdolgozása is az 
ellátórendszer további fejlesztése érdekében.  
 
A krízisközpontok, félutas kiléptető házak, valamint a Titkos Menedékház 
működtetésének jogszabályi alapja: 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény, 

• a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet. 

• A krízisközpontok, félutas kiléptető házak, valamint a titkos menedékház 
működtetésének ellátására vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszköz a 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok 
és célok 2010-2021 című 1004/2010. (I.21.) Korm. határozat. 

 
A 2013. évben 4,0 millió forintos támogatásban részesült a kapcsolati erőszak és az 
emberkereskedelem áldozatává válását megelőzni hivatott prevenciós program, amely 
keretében sor került a krízisközpontokban dolgozó szakemberek felkészítésére annak 
érdekében, hogy minden központ képessé váljon saját körzetében prevenciós 
előadások szervezésére, lebonyolítására, amely a program országos kiterjesztésének 
első lépését jelenti.  
Továbbá a kapcsolati erőszak elleni küzdelemmel kapcsolatban a látencia oldása 
érdekében egy civil szervezet együttműködésével, egy a széles közvéleményt elérő, 
figyelemfelhívó, ismeretbővítő kampány előkészítésére, valamint megvalósulására 5,0 
millió forint támogatást biztosított az előirányzat. A feladat szakmai megvalósítása és 
a támogatás pénzügyi teljesítése áthúzódik a 2014. évre. 
 
Az emberkereskedelem és prostitúció áldozatait befogadó Átmeneti Szállás 
költségmentesen biztonságos lakhatást nyújt, és szükség esetén biztosítja az 
étkeztetést, a ruházattal és tisztálkodó szerekkel való ellátást és mentálhigiénés 
segítségnyújtást. Emellett közreműködik az emberkereskedelem áldozataként 
azonosított személy érdekeinek érvényesítésében, és a társadalmi reintegrációhoz 
szükséges intézkedések megszervezésében. Az Átmeneti Szállás működéséhez egyedi 
támogatási szerződés útján 2013. évben 6,0 millió forint támogatás került biztosításra. 
 
Jogszabályi háttér:  

• 2013. évi XVIII. törvény az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni 
Fellépésről szóló Egyezményének kihirdetéséről. 

• Az emberkereskedelem elleni fellépés alapját képező közjogi 
szervezetszabályozó eszköz az Emberkereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 
2013–2016 közötti Nemzeti Stratégiáról szóló 1351/2013. (VI. 19.) Korm. 
határozat. 
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Az előirányzaton 15,5 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány és 1,9 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 

 
 
20/20/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 121,7   121,7   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 240,6 240,6     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 149,7   149,7   

Módosítások összesen 390,3 240,6 149,7 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 512,0 240,6 271,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 121,7 0,0 121,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 390,3 240,6 149,7 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 240,6 240,6   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 149,7   149,7 

2013. évi módosított előirányzat 512,0 240,6 271,4 

 
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 133,8 121,7 121,7 512,0 288,2 215% 56% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 162,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0%   

Támogatás 156,7 121,7 121,7 271,4 271,4 173% 100% 

Előirányzat-maradvány 54,8 - 0,0 240,6 239,5 437% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény ( 8 db) 24,0   24,0 

− alapítvány 150,1   150,1 

− nonprofit társaság 42,6   42,6 

− egyéb (megjelölve) 71,5 0,0 71,5 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 10,9   10,9 

 társadalmi szervezet 55,7   55,7 

 egyéb szervezet 3,6   3,6 

 egyház 1,3   1,3 

Összes kifizetés 288,2 0,0 288,2 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 121,7 millió forint volt, amely 
240,6 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel, 0,1 millió forint bevétellel, 
valamint NGM engedély alapján végrehajtott fejezeti sorok közötti 150,0 millió forint 
átcsoportosítással növekedett. A fejezeten belül 0,3 millió forint más jogcímre történő 
átcsoportosításával a felhasználható keret 512,0 millió forintra módosult. 
 
A tárgyévi előirányzat terhére finanszírozott programok jogszabályi alapja a 
fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (2007. évi XCII. törvény 4., 8., 
9., 12., 19., 21., 30. cikkei), a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. § (1) bekezdései, és 
az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006 (II. 16.) OGY határozat.  
 
Egyedi támogatású programok megvalósulása: 

• FECSKE modellprogram (fogyatékos személyt nevelő családok otthonába 
biztosított szakszerű alkalmi felügyelet a fogyatékos családtagot gondozó 
ideiglenes tehermentesítése céljából) újabb szakaszának támogatása 74,8 millió 
forint értékben a modellgazda Kézenfogva Alapítvány és szolgáltató partnerei 
közreműködésével. A támogatás révén, összesen mintegy 51 000 órányi 
szakszerű felügyelet állt rendelkezésre a jogosult családok részére. A 
szolgáltatást 450 család vette igénybe.   

• Látássérült személyek számára szolgáltató audio-narrátor képzés tematikájának 
kidolgozása, felnőttképzési rendszerben történő akkreditációja és az audio-
narrátori munkának, egy élő színházi előadáson történő bemutatása a 
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. 
közreműködésével 3,0 millió forint értékben.  

 
Pályázati programok megvalósítása: 

• Fogyatékos személyeket nevelő szülők számára nyújtott szülősegítő programok 
támogatása, amelynek keretében összesen 30 civil szervezet nyert el, összesen 
19,0 millió forint támogatást.  
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• Segítőkutya-kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása, amelynek 
keretében összesen 9 civil szervezet részesült, összesen 24,5 millió forint 
támogatásban. A pályázat révén 48 db önálló életvitelt segítő (köztük 
vakvezető) kutya kiképzése történt. 

• „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni 
ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő 
támogatása” című pályázatra az előirányzat 150,0 millió forint értékben 
biztosított fedezetet, amelyből mintegy 2757 személy bentlakásos ellátása 
stabilizálódott. 

 
Az előirányzaton 223,2 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány és 0,7 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
 
20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 479,5   479,5   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 158,5 158,5     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,3   -1,3   

Módosítások összesen 157,2 158,5 -1,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 636,7 158,5 478,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 479,5 0,0 479,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 157,2 158,5 -1,3 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 158,5 158,5   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,3   -1,3 

2013. évi módosított előirányzat 636,7 158,5 478,2 
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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 377,2 479,5 479,5 636,7 517,1 137% 81% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7     

Támogatás 535,7 479,5 479,5 478,2 478,2 89% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 - 0,0 158,5 158,5   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény ( 1 db) 35,6   35,6 

− más fejezet intézménye 26,9   26,9 

− alapítvány 100,3 96,0 4,3 

− gazdasági társaság 35,1   35,1 

− egyéb (megjelölve) 319,2 0,0 319,2 

 társadalmi szervezet 319,2   319,2 

Összes kifizetés 517,1 96,0 421,1 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 479,5 millió forint volt, amely 
158,5 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel, 4,7 millió forint bevétellel és 
fejezeten belüli 1,3 millió forint más jogcímre történő átcsoportosításával a 
felhasználható keret 641,4 millió forintra módosult. 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv 
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény, a jelnyelvi tolmácsszolgálatok 
működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybe vételének feltételeiről szóló 
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet, és a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. 
§ (1) bekezdései, valamint az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. 
(II. 16.) OGY határozat. 
 
Az érintettek részére az előirányzat két díjmentes szolgáltatást finanszírozott pályázat 
keretében. 
 
Az országosan azonos szakmai kritériumok alapján a siketek részére a 
közszolgáltatások (közigazgatási ügyek, oktatási-, egészségügyi-, szociális 
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szolgáltatások) hozzáférhetővé tétele érdekében nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 
pályázat alapján 22 db tolmácsszolgálat (megyénként legalább egy, és a siketvakok 
részére egy országos hatáskörű szolgálat) működésének biztosítására 358,6 millió 
forint került biztosításra. A szolgáltatás biztosítására, valamint annak szakmai és 
pénzügyi ellenőrzésének finanszírozására, együttesen 403,0 millió forint került 
biztosításra, amely 36 199 tolmácsolt órát biztosított a rászorulók részére.  
 
Az országosan azonos szakmai kritériumok alapján a látássérültek részére nyújtott 
elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítására 119,6 millió forint kötelezettségvállalás 
történt. A civil szervezetek közreműködésével a tárca 91,9 millió forint értékben 
finanszírozta a feladatot, amelynek eredményeképpen 31 499 órányi elemi 
látásrehabilitációs szolgáltatás vált elérhetővé a jogosultak részére. 
 
Az 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 26,9 millió forint került 
átcsoportosításra a Miniszterelnökség részére. 
 
Az előirányzaton 119,6 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány és 4,7 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
 
20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 450,9   450,9   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 432,8 432,8     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,2   -1,2   

Módosítások összesen 431,6 432,8 -1,2 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 882,5 432,8 449,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 450,9 0,0 450,9 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 431,6 432,8 -1,2 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 432,8 432,8   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,2   -1,2 

2013. évi módosított előirányzat 882,5 432,8 449,7 
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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 71,9 450,9 450,9 882,5 663,0 922% 75% 

  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 500,9 450,9 450,9 449,7 449,7 90% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 - 0,0 432,8 428,2   99% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény ( 1 db) 0,3   0,3 

− más fejezet intézménye 3,9   3,9 

− alapítvány 93,1   93,1 

− közalapítvány 106,8 76,8 30,0 

− nonprofit társaság 21,9   21,9 

− önkormányzat/vagy intézménye 117,2   117,2 

− egyéb (megjelölve) 319,8 0,0 319,8 

 társadalmi szervezet 277,4   277,4 

 egyház 42,4   42,4 

Összes kifizetés 663,0 76,8 586,2 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 450,9 millió forint, amely a 
fejezeten belüli átcsoportosítás alapján 449,7 millió forintra módosult. Az előirányzat 
kiegészült 432,8 millió forint maradvánnyal. Így a feladat ellátásához rendelkezésre 
álló forrás 882,5 millió forint volt. 
 
Az előirányzat célja, hogy kiegészítő forrásokat biztosítson a hajléktalan emberek 
ellátórendszerének működtetéséhez, fejlesztéséhez, a különösen nagy terhelést jelentő 
téli ellátás hatékony ellátásának megszervezéséhez, lebonyolításához.  
 
A Hajléktalanokért Közalapítvány 76,8 millió forint működési támogatása lehetővé 
tette egyrészt a szervezet által fenntartott intézmények működésének kiegészítő 
támogatását, valamint a Közalapítványi iroda működési költségeinek fedezetét. Az 
iroda számos feladatot lát el, többek között pályázatokat bonyolít, részt vesz a 
minisztérium szakmai döntés-előkészítő tevékenységében, továbbá szakmai támogató 
segítséget nyújt a hajléktalan-ellátó szervezetek, szakemberek számára. 
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A 2013. évi forrás terhére a Hajléktalanokért Közalapítvány által lebonyolított nyílt 
pályázatra több mint 400 db pályázat érkezett. A nyertes pályázatok révén – többek 
között – Budapesten és 38 vidéki településen a téli időszakban naponta 4 093 adag 
ételt biztosítottak a szervezetek az éjjeli menedékhelyeken, nappali melegedőkben, 
illetve az utcán élők részére. A hajléktalan emberek kiegészítő egészségügyi 
ellátásának keretében a téli időszakban 127 úgynevezett lábadozó férőhely működött 
és 2 768 fő részére volt biztosított a téli időszakban a gyógyszer, kötszer, és vitamin. 
 
Az előirányzaton 214,9 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány és 4,6 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
 
20/20/13 Autista otthonok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 95,0   95,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 95,0 95,0     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,3   -0,3   

Módosítások összesen 94,7 95,0 -0,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 189,7 95,0 94,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 95,0 0,0 95,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 94,7 95,0 -0,3 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 95,0 95,0   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,3   -0,3 

2013. évi módosított előirányzat 189,7 95,0 94,7 
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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 95,0 95,0 189,7 165,0   87% 

  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 95,0 95,0 95,0 94,7 94,7 100% 100% 

Előirányzat-maradvány 0,0 - 0,0 95,0 95,0   100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− alapítvány 124,6 70,0 54,6 

− egyéb (megjelölve) 40,4 0,0 40,4 

 társadalmi szervezet 40,4   40,4 

Összes kifizetés 165,0 70,0 95,0 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 95,0 millió forint volt, amely 
fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 94,7 millió forint felhasználható 
keretre módosult. 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7. §, 7/A. §, 9. §, 26. 
§ (1) bekezdései, és az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 
 16.) OGY határozat. 
 
Az előirányzat pályázati úton biztosított kiegészítő forrást 28 civil szervezet által 
működtetett, 36 autista személyeket is ellátó lakóotthonok működési kiadásaihoz. 
Ezáltal 284 fő érintett ellátása részesült támogatásban.  
 
A tárgyévi keletkezett 24,7 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.  
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20/28 alcím Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
20/28/1 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 
(Szociális és családügyért felelős szakmai ágazat) 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 166,0   166,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 20,0   20,0   

Módosítások összesen 20,0 0,0 20,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 186,0 0,0 186,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 166,0 0,0 166,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 20,0 0,0 20,0 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 20,0   20,0 

2013. évi módosított előirányzat 186,0 0,0 186,0 

 
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 166,0 166,0 166,0 186,0 41,5 25% 22% 

  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 166,0 166,0 166,0 186,0 186,0 112% 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 0,0     

− nonprofit társaság 41,5   41,5 

Összes kifizetés 41,5 0,0 41,5 

 
Az OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartóként 
szociális intézmények (Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon, Soproni Nyugdíjas 
Pedagógus Otthon, Ódry Árpád Művészotthon), köznevelési intézmények (Európai 
Iskola, Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola), valamint köznevelési és 
gyermekjóléti intézmény (Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde) működtetéséért felelős.  
 
A 2007. évben kötött határozatlan idejű közhasznú szerződés alapján, az OMSZI 
részére a 2013. évi feladatellátáshoz 186,0 millió forint összegű kiegészítő támogatás 
került biztosításra, amelynek célja, nevezett intézmények olyan működési célú 
kiadásainak támogatása, amelyre nem nyújt fedezetet a Magyar Államkincstár által 
folyósított intézmény-fenntartási állami támogatás.  
 
 
20/28/3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 210,9   210,9   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,6   -0,6   

Módosítások összesen -0,6 0,0 -0,6 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 210,3 0,0 210,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 210,9 0,0 210,9 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -0,6 0,0 -0,6 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,6   -0,6 

2013. évi módosított előirányzat 210,3 0,0 210,3 
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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 206,9 210,9 210,9 210,3 210,3 102% 100% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0%   

Támogatás 200,0 210,9 210,9 210,3 210,3 105% 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 0,0     

− nonprofit társaság 210,3 210,3   

Összes kifizetés 210,3 210,3 0,0 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 210,9 millió forint volt, amely 
a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás után 210,3 millió forint 
felhasználható keretre módosult. 
 
Az előirányzat felhasználásának jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 20. §, és az Új 
Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat. 

 
Az előirányzat nyújtott fedezetet a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft. működési kiadásainak támogatására.  
 
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft-nél számos 
fogyatékosügyi fejlesztés valósult meg a következő stratégiai területeken: 

• kutatási tevékenység, felmérések és helyzetelemzések készítése a fejlesztések 
megalapozásához; 

• szakemberképzések kialakítása és biztosítása a képzési paletta széles 
spektrumán; 

• szakmai szolgáltató hálózatok működtetése, fejlesztése; 
• szakmai monitoring tevékenység; 
• bekapcsolódás az Európai Unió strukturális alapjaihoz kapcsolódó 

fogyatékosügyi kezdeményezések tervezésébe; 
• pályázatfigyelés és forrásteremtés.  
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20/30 alcím Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 
20/30/25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
20/30/25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási 
programok támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 208,5   208,5   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 116,2 116,2     

- 2013.évi többletbevétel 0,7 0,7     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 99,4   99,4   

Módosítások összesen 216,3 116,9 99,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 424,8 116,9 307,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 208,5 0,0 208,5 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 216,3 116,9 99,4 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 116,2 116,2   

- 2013.évi többletbevétel 0,7 0,7   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. 99,4   99,4 

2013. évi módosított előirányzat 424,8 116,9 307,9 

 
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 426,5 208,5 208,5 424,8 187,5 44% 44% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 10,2 0,0 0,0 0,7 37,2 365% 5314% 

Támogatás 123,5 208,5 208,5 307,9 307,9 249% 100% 

Előirányzat-maradvány 409,0 - 0,0 116,2 115,7 28% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− alapítvány 75,0 75,0   

− nonprofit társaság 2,6 2,6   

− gazdasági társaság 1,0 1,0   

− egyéb (megjelölve) 108,9 98,7 10,2 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 10,2   10,2 

 társadalmi szervezet 84,9 84,9   

 egyház 13,8 13,8   

Összes kifizetés 187,5 177,3 10,2 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 208,5 millió forint volt, amely 
116,2 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel, 37,2 millió forint bevétellel, 
valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 99,4 millió forint 
átcsoportosítással növekedett, így a felhasználható keret 461,3 millió forintra 
módosult. 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
10/2006. (II. 16.) OGY határozat.  

 
Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezeteinek támogatása  
 
A 2012. évi maradvány terhére finanszírozott programok:  

• Fogyatékos személyek helyi, regionális, országos szervezetei működésének és 
szakmai programjainak a támogatása című pályázati program, amelynek 
keretében 39 db civil szervezet részesült összesen 98,5 millió forint 
támogatásban.  

• Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2012. évben megkezdett, tárgyévre áthúzódó 
szakmai programjának támogatása 7,5 millió forint összegben, amelynek 
keretében a kereskedelmi forgalomba nem hozható, fogyasztásra alkalmas 
élelmiszerek tárolását, segélyszervezetek részére történő szállítását, és az ehhez 
kötődő koordinációs feladatokat látta el. 

 
A tárgyévi előirányzat terhére hét egyedi döntésű támogatás, és egy pályázat valósult 
meg:  

• Újrafestett Valóság címmel esélyegyenlőségi kortárs képzőművészeti program 
támogatása Dán Bernadette közreműködésével 1,0 millió forint összegben; 

• Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató vállalkozások 
termékeit bemutató és népszerűsítő SEGÍTŐ VÁSÁR 2013 című rendezvény 
támogatása az ERFO NKft. közreműködésével 3,4 millió forint összegben, 
amelynek kifizetése a tárgyévet követő évre húzódott át; 
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• 50 fő sajátos nevelési igényű gyermek fellépő részvételével országos 
szavalóverseny megrendezésének támogatása az Értük-Velük Egyesületen 
keresztül 0,4 millió forint összegben; 

• 67 fő Kárpát-medencében élő magyar anyanyelvű, enyhe és középsúlyos 
értelmi fogyatékos és autista tanuló részvételével szervezett mesemondó 
verseny támogatása a Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát 
és Tájvédelmi Egyesületén keresztül 0,9 millió forint összegben; 

• Kora gyermekkori intervenciós szolgáltatásnyújtás Győr és térsége területén a 
Gézengúz Alapítvány megvalósításában 2,1 millió forint összegben, amelynek 
kifizetése a tárgyévet követő évre húzódott át; 

• Nick Vujicic világhírű fogyatékos motivációs tréner 6 alkalomból álló, többek 
közt adománygyűjtési céllal szervezett jótékonysági előadásainak támogatása a 
Nem Adom Fel Alapítványon keresztül 3,0 millió forint összegben; 

• A fogyatékosok önálló életvitelét segítő kutyák vizsga-, nyilvántartási 
rendszerét működtető Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület 
működésének és szakmai programjának támogatása 3,0 millió forint összegben; 

• Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezetei működésének 
és szakmai programjainak támogatása című pályázati program lebonyolítása. A 
pályázaton 73 db civil szervezet valósította meg fogyatékosságügyi szakmai 
programját, összesen 213,3 millió forint összegben. 

 
Az előirányzat szolgál forrásul a minisztérium részéről megpályázott és támogatást 
nyert Progress Programok megvalósításához. Ezen előirányzat biztosítja a nyertes 
pályázatok kötelező tagállami önrészét. Az előirányzaton 2013. évben a 
feladatellátáshoz kapcsolódóan összesen 85,0 millió forint állt rendelkezésre.  
Az előirányzat 48,0 millió forint került felhasználásra az esélyteremtési programokat 
megvalósító szervezetek, a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak hálózatának 
támogatására a szervezetek folyamatos működésének, megfelelően tervezhető és 
eredményes szakmai munkájának biztosítása érdekében.  
A feladathoz rendelkezésre állt összegből 28,3 millió forint a kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány részét képezi. 
 
Az előirányzaton 203,2 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány, és 70,6 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
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20/30/25/6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 130,0   130,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,3   -0,3   

Módosítások összesen -0,3 0,0 -0,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 129,7 0,0 129,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 130,0 0,0 130,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -0,3 0,0 -0,3 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,3   -0,3 

2013. évi módosított előirányzat 129,7 0,0 129,7 

 
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 154,0 130,0 130,0 129,7 129,7 84% 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 122,0 130,0 130,0 129,7 129,7 106% 100% 

Előirányzat-maradvány 32,0 - 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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 129,7 129,7 0,0 

 társadalmi szervezet 129,7 129,7   

Összes kifizetés 129,7 129,7 0,0 
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A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 130,0 millió forint volt, amely 
a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 129,7 millió forint felhasználható 
keretre módosult. 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
10/2006. (II.16.) OGY határozat.  
 
Az előirányzat hozzájárult a szervezet és tagszervezetei érdekvédelmi 
tevékenységének támogatása mellett: 

• ingyenes jogsegélyszolgálat biztosításához 905 fő szülő, illetve érintett személy 
számára; 

• önérvényesítő csoportok működtetéséhez; 
• a mentálhigiénés és önérvényesítő programokhoz kapcsolódóan 15 db képzés 

biztosításához, 35 fő részvételével; 
• honlap működtetéséhez; 
• periodika kiadásához és terjesztéséhez; 
• mentálhigiénés program megvalósításához; 
• segítő szolgálat működtetéséhez; 
• könnyen érthető kommunikációs forma terjesztéséhez; 
• fogyatékos emberek megismerését és elfogadását segítő média-megjelenések 

szervezéséhez (Sérült Gyermekek Napja rendezvény összesen 6 599 fő 
látogatóval); nemzetközi partnerségben megvalósuló programok 
támogatásához. 

 
 
20/30/25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 165,0   165,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,4   -0,4   

Módosítások összesen -0,4 0,0 -0,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 164,6 0,0 164,6 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 165,0 0,0 165,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -0,4 0,0 -0,4 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,4   -0,4 

2013. évi módosított előirányzat 164,6 0,0 164,6 

 
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 194,0 165,0 165,0 164,6 164,6 85% 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 154,0 165,0 165,0 164,6 164,6 107% 100% 

Előirányzat-maradvány 40,0 - 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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 164,6 164,6 0,0 

 társadalmi szervezet 164,6 164,6   

Összes kifizetés 164,6 164,6 0,0 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 165,0 millió forint volt, amely 
a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 164,6 millió forint felhasználható 
keretre módosult. 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
10/2006. (II. 16.) OGY határozat.  
 
A mintegy 13 ezer fős taglétszám és a többi érintett érdekképviselete a Szövetség 
országos hálózatának fenntartásán keresztül valósult meg 58 fő alkalmazásával, illetve 
díjazásával.  
A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósításának teremtett forrást: 
• esélyegyenlőségi workshop 4 alkalommal, 464 fő részvételével;  
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• regionális jogsegélyszolgáltatás megyei helyszíneken, legalább 689 naplózott 
esetben;  

• HaSé című periodika kiadása 11 alkalommal, 1 700 példányban, 40 oldal 
terjedelemmel; 

• kedvezményes üdülési lehetőség biztosítása 189 fő tag részére, 742 vendégéjszakán;  
• kedvezményes sportolási lehetőség 200 fő részére; 
• érzékenyítő programok összesen csaknem 2 500 fő számára;  
• jelnyelvi tanfolyamok országosan 779 fő részvételével;  
• tematikus közösségi programok lebonyolítása, összesen 4 150 fő regisztrált 

résztvevővel; 
• Siketek Világnapja szakmai napok lebonyolítása 750 fő regisztrált résztvevővel; 
• 3 tagszervezet pénzbeli támogatása. 
 
 
20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 160,0   160,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,4   -0,4   

Módosítások összesen -0,4 0,0 -0,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 159,6 0,0 159,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 160,0 0,0 160,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -0,4 0,0 -0,4 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,4   -0,4 

2013. évi módosított előirányzat 159,6 0,0 159,6 
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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 189,0 160,0 160,0 159,6 159,6 84% 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 149,0 160,0 160,0 159,6 159,6 107% 100% 

Előirányzat-maradvány 40,0 - 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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 159,6 159,6 0,0 

 társadalmi szervezet 159,6 159,6   

Összes kifizetés 159,6 159,6 0,0 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 160,0 millió forint volt, amely 
a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 159,6 millió forint felhasználható 
keretre módosult. 
 
Az előirányzat szakmai alapja az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
10/2006. (II. 16.) OGY határozat.  
 
A szervezet a közel 180 000 tag érdekképviseletének ellátása mellett, szolgáltatást 
nyújtott az általuk képviselt mozgássérült emberek számára. Ezek ellátásához 
szükséges működési kiadások és a szolgáltatások, a következő résztevékenységekből 
tevődik össze:  

• támogató funkciók (személyi kiadások és járulékai, rezsi jellegű kiadások) 47 
fő alkalmazott és fizetett tisztségviselő közreműködésével;  

• jogsegélyszolgáltatás biztosítása 400 fő ügyfél részére;  
• periodika kiadása;  
• sorstársi tanácsadó szolgáltatás (mentálhigiénés program) 31 tagszervezet 

közreműködésével, összesen 10 000 órában;  
• tagszervezetek által fenntartott speciális oktatási és szociális intézmények 

támogatása – országszerte 18 db intézmény, 432 fő ellátottja;  
• a fogyatékossággal élő fiatalok társadalmi aktivitása és integrálódása érdekében 

szervezett programok. 
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20/30/25/9 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 165,0   165,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,4   -0,4   

Módosítások összesen -0,4 0,0 -0,4 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 164,6 0,0 164,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 165,0 0,0 165,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -0,4 0,0 -0,4 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,4   -0,4 

2013. évi módosított előirányzat 164,6 0,0 164,6 

 
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 194,0 165,0 165,0 164,6 164,6 85% 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 154,0 165,0 165,0 164,6 164,6 107% 100% 

Előirányzat-maradvány 40,0 - 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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 164,6 164,6 0,0 

 társadalmi szervezet 164,6 164,6   

Összes kifizetés 164,6 164,6 0,0 
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A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 165,0 millió forint volt, amely 
a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 164,6 millió forint felhasználható 
keretre módosult. 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
10/2006. (II. 16.) OGY határozat.  
 
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége -21 helyi, illetve regionális 
tagszervezet ernyőszervezeteként, közel 19 000 fő látássérült érdekében- a címzett 
fejezeti támogatást a következő részfeladatok megvalósítására, finanszírozására 
használta fel:  

• támogató funkciók és érdekvédelem személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása 34 
fő foglalkoztatott, illetve díjazásban részesülő közreműködésével;  

• vakvezető kutya kiképzőiskola működtetése 8 db kutya, jogosultak részére 
történő átadásával; Braille tevékenység (16 198 Braille formátumba konvertált 
oldal és 491 754 kinyomtatott oldal); Braille és hangoskönyvtár működtetése 
3 520 kölcsönzési alkalommal;  

• segédeszközbolt működtetése, 1 347 vásárlási alkalommal;  
• tanfolyamok és tréningek szervezése látássérültek részére;  
• tankönyvellátás 31 db Braille formátumú tankönyvvel; 
• infokommunikációs akadálymentesítéshez tanácsadás;  
• helyi tréningek, képzések, szabadidős programok, mentálhigiénés programok 

szervezése, informatikai tanácsadás, segédeszközökhöz való hozzáférés 
elősegítése, tájékoztató kiadványok létrehozása a tagszervezetek 
közreműködésével.  

 
20/30/25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Szövetsége 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 19,0   19,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 19,0 0,0 19,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 19,0 0,0 19,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 19,0 0,0 19,0 
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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 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 100% 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 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 100% 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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 19,0 19,0 0,0 

 társadalmi szervezet 19,0 19,0   

Összes kifizetés 19,0 19,0 0,0 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 19,0 millió forint volt.  
 
Az előirányzatból az új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) 
OGY határozatban meghatározottak szerint, a szervezet érdekvédelmi tevékenysége 
mellett, az alábbi szolgáltatásokat is nyújtott a támogatás terhére:  

• jogsegélyszolgálat; 
• könyv megjelentetése (Tüdőtlen Idők); 
• 100 fő résztvevővel rendezvény lebonyolítása (25 éves megalakulási 

évforduló); 
• transzplantáltak napja rendezvény lebonyolítása 130 fő+családtag részvételével; 
• mentálhigiénés program; 
• heti rendszerességgel 2 fő szakemberrel lelki segítségnyújtás; 
• tájékoztató kiadvány: 2013 évben  3 x 4 000 példány; 
• teremhasználat biztosítása sport célra; 
• Szervátültetettek Világjátékára 40 fő válogatott szervátültetett sportoló 

utaztatása;   
• 21 tagegyesületnek továbbadott támogatás: 50 000,- forint/tagegyesület 

értékben.  
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20/30/25/11 Autisták Országos Szövetsége 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 50,0   50,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,1   -0,1   

Módosítások összesen -0,1 0,0 -0,1 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 49,9 0,0 49,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 50,0 0,0 50,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -0,1 0,0 -0,1 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -0,1   -0,1 

2013. évi módosított előirányzat 49,9 0,0 49,9 

 
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 47,0 50,0 50,0 49,9 49,9 106% 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 47,0 50,0 50,0 49,9 49,9 106% 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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 49,9 49,9 0,0 

 társadalmi szervezet 49,9 49,9   

Összes kifizetés 49,9 49,9 0,0 
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A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 50,0 millió forint volt, amely 
a fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 49,9 millió forint felhasználható 
keretre módosult. 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
10/2006. (II. 16.) OGY határozat.  
 
Az érdekvédelmi feladatok keretében a támogatás terhére valósult meg: 

• az információs centrum működtetése (összesen 277 darab elektronikus és 27 
darab személyes megkeresés); 

• Iránytű kiadvány (1 000 példány); ESŐEMBER kiadvány (1 600 példány); 
• jogi segítségnyújtás 90 regisztrált jogi segítség, 8 esetben jogi képviselet, 6 

esetben bíróság előtti ügy; 
• FOGÓDZÓ szülőképzés program, frissen diagnosztizált gyermekek szülei 

számára (45 fő), 3 alkalom; 
• „Autizmus és szexualitás” címmel kétnapos képzés szülők, segítők és 

szakemberek számára; 
• „Tartalmas Pihenés” nyári táborok szervezése összesen 50 fő érintett személy 

részvételével; 
• Területi Autizmus Fórumok szervezése, szülők, szakemberek részvételével. 

 
20/30/25/12 Siketvakok Országos Egyesülete 
 
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 0,0       

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 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 105% 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 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 105% 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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 20,0 20,0 0,0 

 társadalmi szervezet 20,0 20,0   

Összes kifizetés 20,0 20,0 0,0 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 20,0 millió forint volt.  
 
Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
10/2006. (II. 16.) OGY határozat.  
 
A támogatásból valósult meg: 

• az érdekvédelmi tevékenység személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása; 
• siketvak gyermekek felkutatása, habilitációjuk elősegítése, összesen 67 fő 

érintett gyermekkel; 
• személyi és kommunikációs segítő szolgálat működtetése 156 fő ügyfél 

részvételével, 915 órában; 
• szülőtalálkozók szervezése és szülők érdekérvényesítő kompetenciájának 

növelése, 31 alkalommal; 
• önálló életvitel támogatása, 35 alkalommal; 
• családban élő siketvak gyermekek és családtagjaik, valamint bentlakásos 

intézményben élő siketvak gyermekek és a velük foglalkozó szakemberek 
szakmai megsegítése; 

• elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtása 3 206 órában, 52 fő siketvak személy 
részére. 
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20/30/25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok 
Országos Szövetsége 
 
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 0,0       

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 29,0 30,0 30,0 30,0 29,9 103% 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 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 103% 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 0,0     

− egyéb (megjelölve) 29,9 29,9 0,0 

 társadalmi szervezet 29,9 29,9   

Összes kifizetés 29,9 29,9 0,0 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 30,0 millió forint volt.  
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Az előirányzat jogszabályi alapja az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 
10/2006. (II. 16.) OGY határozat.  
 
Az érdekvédelmi feladatok keretében a támogatás terhére valósultak meg: 

• érdekvédelem személyi, tárgyi feltételei biztosítása (foglalkoztatottak bére, 
tiszteletdíja és járulékaik, költségtérítés, rezsi kiadások); 

• periodika kiadása évi 3 alkalommal, 500 példányban; 
• jogi segítségnyújtás és tanácsadás; kora gyermekkori intervencióval kapcsolatos 

konferencia szervezése és kiadvány elkészítése; 
• mentálhigiénés program 3 alkalommal, 60 fő részvételével; 
• családsegítő program kidolgozása és modellezése 50 fő középiskolai diák 

önkéntes bevonásával, 35 érintett család érdekében; 
• vándorkiállítás 4 helyszínen; művészeti tábor 15 fő fogyatékos személy 

részvételével; 
• fogyatékosokkal foglalkozó szakemberek kiégését megelőző mentálhigiénés 

program 4 alkalommal, 24 fő részére; 
• alapanyag és eszközbeszerzés támogatása a szövetség tagszervezetei által 

fenntartott fogyatékosokat foglalkoztató intézmények részére. 

 
 
20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 618,7   618,7   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 339,8 339,8     

- 2013.évi többletbevétel 26,8 26,8     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,7   -1,7   

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 9,0   9,0   

Módosítások összesen 373,9 366,6 7,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 992,6 366,6 626,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 618,7 0,0 618,7 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 373,9 366,6 7,3 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 339,8 339,8   

- 2013.évi többletbevétel 26,8 26,8   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -1,7   -1,7 

- Egyéb fejezeti kez. előir.-ra átcsop. fejezeti tartalékról 9,0   9,0 

2013. évi módosított előirányzat 992,6 366,6 626,0 

 
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 436,2 618,7 618,7 992,6 649,4 149% 65% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 26,8 26,8   100% 

Támogatás 678,7 618,7 618,7 626,0 626,0 92% 100% 

Előirányzat-maradvány 96,9 - 0,0 339,8 329,1 340% 97% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− más fejezet intézménye 0,5   0,5 

− alapítvány 85,6 85,6   

− egyéb (megjelölve) 563,3 563,3 0,0 

 társadalmi szervezet 553,7 553,7   

 egyház 9,6 9,6   

Összes kifizetés 649,4 648,9 0,5 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 618,7 millió forint volt, amely 
fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás, 339,8 millió forint maradvánnyal 
történő kiegészítéssel, 26,8 millió forint bevétellel, a fejezeti általános tartalékról 9,0 
millió átcsoportosításával 992,6 millió forintra növekedett. 
 
Az előirányzat a karitatív tevékenységeket végző szervezetek, egyházi 
szeretetszolgálatok kiemelt programjainak támogatását szolgálja. Így különösen 
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adománygyűjtés, segítségnyújtás, segélycsomag-készítés, ruha- és élelmiszerosztás, 
étkeztetés, katasztrófa helyzetben krízis ellátás és helyreállítás, börtönmisszió, jogi 
tanácsadás, speciális és innovatív programok működtetése. A szervezetek támogatása 
kiterjed továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer 
működtetésére, fejlesztésére is.   
 
A feladatokat civil és nem civil karitatív szervezetek valósították meg, az alábbiak 
szerint.  
 
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány folytatta Mentőöv programját az 
otthonukat elvesztett családok érdekében, adósságkezelő tanácsadást végzett, 
mentorációs programját az állástalanok munka világába történő visszavezetése 
érdekében látta el, valamint létrehozott egy 15 fős szivattyús, technikai csoportot, 
kiképezte, és felszereléssel látta el őket, katasztrófa helyzetekben történő 
mozgósításuk céljából. 
 
A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány adománygyűjtési, segítségnyújtási, 
segélycsomag-készítési, ruha- és élelmiszerosztási, étkeztetési feladatokat látott el az 
állami támogatás terhére, valamint különböző katasztrófa helyzetben krízis ellátással, 
szakemberek képzésével, preventív előadások tartásával, telefonos krízisvonal 
működtetésével kapcsolatos tevékenységeket végzett. Folytatta az emberkereskedelem 
elleni tevékenység fejlesztését (országos hálózat, prevenció a középiskolákban, 
nevelőotthonokban), valamint fogyatékkal élő embertársaink ellátásának fejlesztését 
(munkához jutás, képzés, közösség építés). Továbbá hátrányos helyzetű gyermekek 
szociális támogatásáról gondoskodott speciális programjai révén (speciális nevelés, 
nyári táborok, Cipős doboz akció). 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hagyományos karitatív tevékenységeket 
végzett, úgy mint: természetbeni adományok bel- és külföldi gyűjtése, a rászoruló 
lakosság, valamint egészségügyi, szociális és oktatási intézmények részére történő 
szétosztása (élelmiszer, ruhanemű, cipő, tisztítószer, gyógyszer, bútor stb.). 
Játszótér üzemeltetésével alternatív napközbeni ellátás keretében segítette az 
elhanyagolt, hibás, vagy hiányos szocializációval rendelkező gyermekeket és 
családjukat, csökkentve, vagy megszüntetve a gyermekek veszélyeztetettségét, 
segítette őket a hiányzó szülői gondoskodásból adódó problémák megoldásában.  
Gyógyászati segédeszközök beszerzésével és kölcsönzésével segítette a rászorultak 
ellátását, ortopéd segédeszközökkel, kórházi ágyak kölcsönzésével, illetve ezen 
eszközök beszerzése mellett, szállításukkal, javításukkal, tárolásukkal járó feladatokat 
végzett. 
Önkéntesek által végzett mentési és elsősegélynyújtó szolgálatot látott el, 
világszínvonalú felszereltségű rohamkocsi fenntartásával, mentősök és 
elsősegélynyújtók képzésével. Segítette a hátrányos helyzetű, szegény, árva, 
fogyatékos gyermekeket táboroztatással, utaztatással.  
Orvosi szolgáltatásokat végzett: átfogó egészségügyi vizsgálati program többek között 
a nyomortelepeken, szegregált területeken, hátrányos helyzetű emberek körében, 
különböző szűrések az elmaradottabb területeken, kistérségi körzetekben, 
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gyógyszerek, szemüvegek biztosítása, egészségfejlesztő, egészséges életmódra nevelő, 
megelőző és mentálhigiénés programok bevezetése az említett területeken az 
életminőség javítása érdekében. Mosoda programjában a Szeretetszolgálat intézményei 
mosatási szükségleteinek kielégítését valósította meg hajléktalan munkavállalók 
foglalkoztatásával, elősegítve ezzel a munkaerőpiacra történő kilépésüket is.  
Folytatta „Telepes programjait”: kirekesztett közösségek terepszemléletű támogatása, 
társadalmi hátrányok enyhítése, beilleszkedésük segítése, azonnali szociális 
segítségnyújtás mellett, hosszú távú megoldásokat jelentő komplex programok 
megvalósítása.  
 
A Katolikus Karitász egyedi és speciális krízishelyzetek kezelésével, EU élelmiszer-
segély programokkal, szenvedélybetegségek megelőzésére szolgáló programokkal, 
függőségi problémával küzdő családok segítésével, egyéb fejlesztésekkel, valamint 
családok komplex gondozásával kapcsolatos feladatokat látott el. 
 
A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat leányanya otthona működtetését, 
valamint a gyermekvédelmi központok feladatbővülése miatt szükséges 
infrastrukturális beruházással kapcsolatos feladatokat látta el, továbbá szeretettárat 
működtetett, amelynek feladata az adományok beszállítása, raktározása, rászorulókhoz 
való eljuttatása. A szervezet az elhelyezésül szolgáló ingatlanának fűtését is 
korszerűsítette a forrás terhére. 
 
A Johannita Segítő Szolgálat adománygyűjtési, raktározási, táboroztatási feladatokat 
végzett, ifjúsági programok keretében nyelvi tábort, elsősegély tanfolyamokat 
szervezett, egyházi jellegű csendes heteket tartott, továbbá egyes speciális beteg és 
hátrányos helyzetű csoportokkal való kiemelt foglalkozási (mint pl. sclerosis 
multiplex-ben szenvedők, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és emberek, 
idősek, demenciában szenvedők stb.) tevékenységet látott el. 
 
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet folytatta szociális fejlesztő tevékenységét 
Magyarországon, amelynek során hátrányos helyzetű egyének és családok támogatása 
valósult meg innovatív modellprojekteken keresztül. A segélyszervezet hazai szociális 
intézményeiben humanitárius segítségnyújtást biztosított bel- és külföldi katasztrófák 
esetén, adományok továbbítására a krízishelyzetbe került egyéneknek és családoknak, 
szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás erősítésére, önkéntesek 
bevonására és képzésére, egyéb innovatív fejlesztésekre használta fel a forrást. 
Támogatást kapott továbbá a XXII. ker. Kossuth Lajos u. 64. számon található 
Önkéntes Képző-, és Országos Koordinációs Központja létrehozására. 
 
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület folytatta tartós és egyéb élelmiszerek 
begyűjtésével, tárolásával, szállításával, az összegyűjtött élelmiszerek rászorulók 
közötti és civil, egyházi, önkormányzati szervezeteken keresztüli szétosztásával járó 
feladatainak ellátását. 
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Az előirányzaton 343,2 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 341,2 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 2,0 millió forint kötelezettséggel nem 
terhelt. 
 
 
20/30/25/23 Dévény Anna Alapítvány 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 40,0   40,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

Módosítások összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 40,0 0,0 40,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 40,0 0,0 40,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 40,0 0,0 40,0 

 
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 40,0 40,0 40,0 39,9   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 40,0 40,0 40,0 40,0   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 0,0     

− alapítvány 39,9 39,9   

Összes kifizetés 39,9 39,9 0,0 
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A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 40,0 millió forint volt.  
 
Az eredeti és egyedülálló Dévény Speciális manuális technika - gimnasztikai Módszert 
(DSGM) Dévény Anna gyógytornász, művészi torna szakedző dolgozta ki 1976-tól 
kezdődően, kettős képzettségének és gyakorlati tapasztalatai alapján. Az általa 
kifejlesztett DSGM minden eddigi eljárástól eltérő új, komplex szemléletre épülő 
mozgásrehabilitációs szisztéma, amellyel kiemelkedő eredmények érhetők el a szülési 
oxigénhiányos agykárosodásban szenvedő csecsemőknél, valamint a mozgássérülések 
valamennyi területén, gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt. Az Alapítvány 2013. 
évben heti két alkalommal, összesen 415 fő gyermek vizsgálatát valósította meg. 208 
fő gyermek részesült kezelésben, összesen 2537 alkalommal. Az Alapítvány által 
szervezett speciális testképző gimnasztika (STG) csoportos órák keretében történik, 
amelyeken 2013. évben 3662 személy vett részt. 
 
 
20/35 alcím Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez  
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 300,0 300,0     

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 995,2 995,2     

Módosítások összesen 995,2 995,2 0,0 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 1 295,2 1 295,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 300,0 300,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 995,2 995,2 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 995,2 995,2   

2013. évi módosított előirányzat 1 295,2 1 295,2 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 683,2 300,0 300,0 1 295,2 596,5 87% 46% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 653,4 300,0 300,0 300,0 64,8 10% 22% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 88,3 - 0,0 995,2 596,4 675% 60% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− egyéb (megjelölve) 596,5 0,0 596,5 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 590,4   590,4 

 közp. költségvetésből folyósított egyéb ellátások 6,1   6,1 

Összes kifizetés 596,5 0,0 596,5 

 
A jogcímen 300,0 millió forint bevételi előirányzat került megtervezésre. Az 
előirányzatot kiegészítette 995,2 millió forint maradvány, így a módosított előirányzat 
1.295,2 millió forint volt.  
Meghiúsult maradványból 590,4 millió forint az 1082/2013. (II. 25.) Korm. 
határozatban foglaltak szerint a Vakok Állami Intézete részére került átadásra az 
intézmény energetikai felújításához szükséges forrás kiegészítéseként. 
 
Az előirányzat jogszabályi alapja a lakossági vezetékes gázfogyasztás és 
távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet. 
 
Az előirányzat célja a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális 
támogatása. A feladat megvalósítási szakasza 2018. január 5-ig tart. 
 
A Magyar Államkincstár közreműködésével, a gáz- és távhőszolgáltató társaságok 
útján a lakosság szociális rászoruló rétegei kerültek támogatásra. A megállapított 
támogatást a szolgáltató társaságok számlajóváírás formájában érvényesítették az 
érintett ügyfeleik számláiban. A támogatás összege a szociális rászorultság mértékétől, 
és a fogyasztástól függően változott. 
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A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról 
szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján az abban foglalt feltételeknek 
megfelelő családok 2007. január 1-jétől gáz- és távhőtámogatásban részesülhettek.  
A 2011. augusztus 31-ével megszűnt támogatási rendszer helyét a szociális 
ellátórendszerben a lakásfenntartási támogatás vette át. A támogatás a lezárás 
időpontjáig elfogyasztott hőmennyiségre tekintettel járt, az utólagos számlakorrekciók 
miatt azonban fenn kell tartani annak lehetőségét, hogy a szolgáltatók a saját 
fogyasztóikkal fennálló szerződéses jogviszonyuk magánjogi „elévülési” idejének 
tartama és az esetleges számlakorrekciókból eredően szükségessé váló ÁFA- 
visszaigénylésre nyitva álló határidőben a támogatás igénylésére jogosultak legyenek. 
Mindezek okán a központi költségvetésben 2018. évig kalkulálni kell a rendszer 
lezárásának költségeivel.  
 
 
20/39 alcím Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 4 613,0   4 613,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Saját intézménynek átcsoportosítás -2 535,3   -2 535,3 -13,8 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 124,8 124,8     

- 2013.évi többletbevétel 71,5 71,5     

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0     13,8 

Módosítások összesen -2 339,0 196,3 -2 535,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 2 274,0 196,3 2 077,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 4 613,0 0,0 4 613,0 

Módosítások kedvezményezettenként -2 535,3 0,0 -2 535,3 

 - saját intézménynek -2 535,3 0,0 -2 535,3 

    = meghatározott feladatra -2 535,3   -2 535,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 196,3 196,3 0,0 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 124,8 124,8   

- 2013.évi többletbevétel 71,5 71,5   

2013. évi módosított előirányzat 2 274,0 196,3 2 077,7 
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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 4 836,2 4 613,0 4 613,0 2 274,0 2 193,6 45% 96% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 72,3 0,0 0,0 71,5 74,8 103% 105% 

Támogatás 4 796,3 4 613,0 4 613,0 2 077,7 2 077,7 43% 100% 

Előirányzat-maradvány 92,4 - 0,0 124,8 124,8 135% 100% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− nonprofit társaság 263,4   263,4 

− önkormányzat/vagy intézménye 445,8   445,8 

− egyéb (megjelölve) 1 484,4 0,0 1 484,4 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 124,8   124,8 

 társadalmi szervezet 1 164,2   1 164,2 

 egyház 195,4   195,4 

Összes kifizetés 2 193,6 0,0 2 193,6 

 
A jogcímen megtervezett eredeti támogatási előirányzat 4.613,0 millió forint volt, 
amely 124,8 millió forint maradvánnyal történő kiegészítéssel, 74,8 millió forint 
bevétellel a felhasználható keret 4.812,6 millió forintra módosult. 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
értelmében a szociális intézményben ellátott személynek intézményen belüli 
foglalkoztatásra van lehetősége.  
 

A szociális foglalkoztatás célja, hogy a szociális intézményben ellátott – sérült és 
hátrányos helyzetű (fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalan) 
személyek a munka-rehabilitáció, vagy a fejlesztő foglalkoztatás útján a 
képességeiknek, készségeiknek legmegfelelőbb foglalkoztatási formában és 
munkakörben dolgozhassanak, amely lehetőség szerint felkészíti őket az akkreditált 
foglalkoztatásba való bekerülésre, vagy – állapottól függően – akár a nyílt 
munkaerőpiacon való megjelenésre is. 
 
A 1993. évi III. törvény kétféle foglalkoztatási formában való részvételre ad 
lehetőséget, a munka-rehabilitációs és a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra. A 
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munka-rehabilitáció szolgálati időre jogosít, amennyiben az előírt nyugdíjjárulékot 
megfizetik. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás az ellátott és az intézmény –, vagy az 
intézménnyel az ellátottak foglalkoztatására megállapodást kötött szervezet – által, 
legfeljebb egy évre kötött munkaszerződés alapján, határozott idejű – a Munka 
Törvénykönyve szerinti – munkaviszony keretében folytatható.  
 

Az eredetileg a 2010-2012. közötti 3 éves finanszírozási időszakra befogadott 
fenntartók számára a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális 
foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet többszöri 
módosítása során a támogatási időszak előbb 2013. december 31-ig, majd újabb 
módosítással 2014. december 31-ig meghosszabbításra került.  
 
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 
átvételéről és az egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 
értelmében 2013. január 1-jével 59 db intézmény a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság fenntartásába került, így ezen intézmények részére évközi előirányzat-
átadásra került sor, összesen 2.535,3 millió forint összegben.  
A pályázati úton finanszírozott további 128 db intézmény támogatására 2.077,7 millió 
forint maradt, ami az évközi többletbevétellel egészült ki. Ebből évközi feladatmutató-
emelésre 40,9 millió forint került bevonásra.  Az előző évi 124,8 millió forint 
előirányzat-maradvány az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban foglaltaknak 
megfelelően került átutalásra. 
 
A költségvetési törvény szerinti eredeti éves támogatási összegből 5 186 fő részesült 
munka-rehabilitációban, míg 2 421 fő részesült fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban, 
azaz összesen 7 607 fő szociális foglalkoztatott kapott támogatást. Ebből a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő szolgáltatóknál az intézményi 
foglalkoztatottak száma a fenntartói elszámolások alapján 4 239 fő volt. 
 
A Korm. rendelet kezelő szervként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt, a 
támogatási összeg folyósítójaként a Magyar Államkincstárt jelöli meg. A támogatás 
felhasználásának helyszíni ellenőrzését szintén a Magyar Államkincstár regionális 
igazgatóságai végzik, a tárgyévet követő évben. 
 
Az előirányzaton 7,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 76,2 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, azaz a sor összes 
maradványa 83,7millió forint.  
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20/44 alcím Kríziskezelő program  
 
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       

- 2013.évi többletbevétel 0,7 0,7     

Módosítások összesen 0,7 0,7 0,0 0,0 

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

- 2013.évi többletbevétel 0,7 0,7   

2013. évi módosított előirányzat 0,7 0,7 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 105,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0% 0% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7   100% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Előirányzat-maradvány 105,7 - 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 0,0     

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 
A feladaton eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre.  
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Tárgyévi bevételekből az előirányzaton 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány keletkezett. 
 
 
20/46 alcím Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő 
bértámogatás 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 720,0   720,0   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 3 832,3 3 832,3     

- 2013.évi többletbevétel 336,0 336,0     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -11,3   -11,3   

Módosítások összesen 4 157,0 4 168,3 -11,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 4 877,0 4 168,3 708,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 720,0 0,0 720,0 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 4 157,0 4 168,3 -11,3 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 3 832,3 3 832,3   

- 2013.évi többletbevétel 336,0 336,0   

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -11,3   -11,3 

2013. évi módosított előirányzat 4 877,0 4 168,3 708,7 

 
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 8 024,6 720,0 720,0 4 877,0 4 329,3 54% 89% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 1 405,0 0,0 0,0 336,0 341,3 24% 102% 

Támogatás 8 805,2 720,0 720,0 708,7 708,7 8% 100% 

Előirányzat-maradvány 1 617,7 - 0,0 3 832,3 3 829,0 237% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény ( 8 db) 2 775,9   2 775,9 

− alapítvány 483,7   483,7 

− közalapítvány 10,7   10,7 

− nonprofit társaság 204,7   204,7 

− gazdasági társaság 523,1   523,1 

− egyéb (megjelölve) 331,2 0,0 331,2 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 71,5   71,5 

 társadalmi szervezet 245,2   245,2 

 egyéb szervezet 10,5   10,5 

 egyház 4,0   4,0 

Összes kifizetés 4 329,3 0,0 4 329,3 

 
A jogcímen megtervezetett eredeti támogatási előirányzat 720,0 millió forint volt, 
amely fejezeten belüli átcsoportosítás, valamint 3.832,3 millió forint maradvány és 
341,3 millió forint bevétel kiegészítéssel 4.882,3 millió forintra módosult. 
 
Az előző évben keletkezett 2.849,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban és az 1765/2013. (X. 25.) 
Korm. határozatban foglaltak alapján került biztosításra. 
 
Az előirányzat terhére egy pályázati program került kiírásra, amelynek lebonyolítója a 
Zala Megyei Kormányhivatal volt. Az AMSZ-2013 („megváltozott munkaképességű 
személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások 
működésének támogatása”) hivatkozási számú program célkitűzései között szerepel a 
megváltozott munkaképességű, fogyatékos és/vagy tartósan egészségkárosodott 
személyek munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése, személyre szabott 
alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.  
A felhívásra összesen 34 db civil szervezet nyújtott be és nyert támogatást, valamint a 
Salva Vita Alapítvány a Fogyatékosság Barát Munkahely (FBM) és a Segítő Vásárlás 
(SV) programjai kerültek támogatásra.  
 
Az előirányzaton 197,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 
valamint 355,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került 
kimutatásra. 
 
 
 
 
 

3625



 
 

20/47 alcím Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 
támogatása 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 35 000,4   35 000,4   

Módosítások jogcímenként 0,0       

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -1 216,3   -1 216,3   

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 5 017,7 5 017,7     

- 2013.évi többletbevétel 39,3 39,3     

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -344,0   -344,0   

Módosítások összesen 3 496,7 5 057,0 -1 560,3 0,0 

2013. évi módosított előirányzat 38 497,1 5 057,0 33 440,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat 35 000,4 0,0 35 000,4 

Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 3 496,7 5 057,0 -1 560,3 

- 2012.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 5 017,7 5 017,7   

- 2013.évi többletbevétel 39,3 39,3   

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -1 216,3   -1 216,3 

- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsop. -344,0   -344,0 

2013. évi módosított előirányzat 38 497,1 5 057,0 33 440,1 

 
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 21 908,9 35 000,4 35 000,4 38 497,1 32 605,4 149% 85% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

Bevétel 343,4 0,0 0,0 39,3 39,3 11% 100% 

Támogatás 26 202,0 35 000,4 35 000,4 33 440,1 33 440,1 128% 100% 

Előirányzat-maradvány 381,2 - 0,0 5 017,7 5 017,7 1316% 100% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma 0,0     

− saját intézmény (1 db) 0,2   0,2 

− nonprofit társaság 12 346,4   12 346,4 

− gazdasági társaság 5 582,4   5 582,4 

− egyéb (megjelölve) 14 676,4 0,0 14 676,4 

 saját fejezeti kezelésű előirányzat 795,6   795,6 

 társadalmi szervezet 13 832,0   13 832,0 

 egyház 23,2   23,2 

 befizetési kötelezettség 25,6   25,6 

Összes kifizetés 32 605,4 0,0 32 605,4 

 
A jogcímen megtervezetett eredeti támogatási előirányzat 35.000,4 millió forint volt, 
amely fejezeten belüli átcsoportosítás, valamint az 1259/2013. (V. 13.) és az 
1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozatok alapján 33.440,1 millió forintra módosult. Az 
előirányzat 5.017,7 millió forint maradvány és 39,3 millió forint bevétel kiegészítéssel 
38.497,1 millió forintra módosult. 
 
Az előző évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 556,5 
millió forint az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban, az 1765/2013. (X. 25.) 
Korm. határozatban, valamint az 1965/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban foglaltak 
alapján került biztosításra. 
 
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) 
Korm. rendelet hatályba lépésével 2013. január elsejével alakult át a foglalkozási 
rehabilitáció támogatási rendszere. A szabályozás átalakításával elérendő cél a 
megváltozott munkaképességű személyek támogatási és foglalkoztatási rendszerében 
tapasztalható működési anomáliák megszüntetése, a megváltozott munkaképességű 
személyek mielőbbi visszavezetése a munkaerő-piacra, illetve, hogy az e célra fordított 
támogatások felhasználása  hatékonyabban és átláthatóbban  működjön.   
 
Továbbá a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 2013. szeptemberi módosítása 
lehetőséget teremtett a munkahely-teremtési pályázat kiírására, amely lehetővé tette a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók részére új munkahelyek létrehozását, 
illetve átalakítását. A programra jelentős túljelentkezés volt tapasztalható. A 2013. 
évre kiírt pályázat alapján 324 munkáltató, közel 30 000 fő után részesült bér- és 
többletköltség támogatásban közel 34.000,0 millió forint értékben, amelynek  mértéke 
minden támogatott szervezet esetében azonos. Több mint 27 000 fő tartós, és mintegy 
2 400 fő tranzit foglalkoztatott volt. Munkahely-teremtési támogatás keretében 625 új 
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munkahely létrehozását, és 104 munkahely átalakítását vállalták a pályázaton nyertes 
foglalkoztatók. 
 
Az előirányzaton 5.586,5 millió forint kötelezettséggel terhelt maradvány, és 305,2 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
 
21 cím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 

A nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében létrehozott Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Alap tartalmazza a családtámogatásokat, 2012. évtől a 
Nyugdíjbiztosítási Alapból kikerült korhatár előtti ellátásokat, valamint a szociális 
ellátások egy meghatározott körét.  
 
21/1 alcím Családi támogatások 

A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a 
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az apákat megillető 
munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése, a pénzbeli gyermekvédelmi 
támogatások, az életkezdési támogatás, valamint a gyermektartásdíjak 
megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik. 
A családi támogatások körébe tartozó ellátásokra biztosított 452,5 milliárd forintos 
előirányzat 96,1%-ra (434,7 milliárd forint) teljesült. 
A családi pótlék 349,0 milliárd forintos előirányzata 96,6%-ra, az anyasági támogatás 
mintegy 94,9%-ra, a gyermekgondozási segély megközelítőleg 95,5 %-ra, a 
gyermeknevelési támogatás mintegy 98,5%-ra teljesült, mivel a jogosultak száma a 
tervezetthez képest változott. 
A gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 97,8%-ra teljesült, mivel 
a munkaidő-kedvezményt igénybe vevők száma és a részükre kifizetett távolléti díj 
összege is alacsonyabb szinten valósult meg a tervezetthez képest. 
A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások előirányzata tartalmazza a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalvány, valamint a 
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fedezetét. A pénzbeli és természetbeni 
gyermekvédelmi támogatások 7,1 milliárd forintos előirányzata mintegy 91,0%-ra 
teljesült (6,4 milliárd forint), ami a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők száma változásának következménye. 
Az életkezdési támogatás 7,9 milliárd forintos előirányzata 5,7 milliárd forintra 
teljesült, amelyet a tervezettnél alacsonyabb jogosulti létszám okozott. 
A gyermektartásdíjak megelőlegezése előirányzat megközelítőleg 131,9%-os 
túlteljesülését a vártánál magasabb jogosulti létszám okozta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3628



 
 

21/2 alcím Korhatár alatti ellátások 

Az előirányzat, amely 78,9%-ra teljesült, tartalmazza a szolgálati járandósággal és a 
korhatár előtti ellátással, a balettművészeti életjáradékkal kapcsolatos ellátásokat. Az 
alulteljesülést a jogosultak számának vártnál nagyobb mértékű csökkenése 
eredményezte, amely számottevő módon a korhatár előtti ellátások kapcsán 
következett be. 
 
21/3 alcím Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások  

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elsősorban a 
fogyatékossághoz, illetve a politikai okból elítéltek rehabilitációjához, egyes 
bányászellátásokhoz kapcsolódnak. Ide tartozik még a saját jogú nyugdíj 
kiegészítésére szolgáló rendszeres pénzbeli ellátásként folyósított házastársi pótlék és 
házastársi jövedelempótlék is, valamint egyéb szociális támogatások, mint pl. a 
cukorbetegek támogatása. Az ellátások egy része kifutó jellegű ellátás, amelyek 
esetében új megállapításra már évek óta nem kerül sor. 
Az ellátások finanszírozására előirányzott 63,7 milliárd forint, amely évközben 64,5 
milliárd forintra módosult, mintegy 3,5%-kal a tervezett szint alatt teljesült, 
62,2 milliárd forint költségvetési forrást igényelt. 
A tervezettől való eltérés elsősorban a már kifutó jellegű ellátások jelentős mértékű 
alulteljesüléséből adódik. A mezőgazdasági járadék megközelítőleg 89,0%-os, a 
házastársi pótlék, illetve házastársi jövedelempótlék mintegy 95,9%-os szinten 
teljesült, mivel az ellátottak száma a vártnál nagyobb mértékben csökkent. 
A fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka előirányzat megközelítőleg 
96,2%-os szinten teljesült, amelyet az alacsonyabb jogosulti létszám eredményezett. 
 
 
A politikai rehabilitációs és más nyugdíj kiegészítések előirányzat mintegy 97,7%-os 
alulteljesülését a szépkorúak jubileumi juttatására, valamint a politikai rehabilitációs 
ellátásokra jogosultak számának vártnál nagyobb mértékű csökkenése okozta. 
Az egyéb támogatások (cukorbetegek támogatása, lakbértámogatás, stb.) címen 
rendelkezésre álló forrás a tervezettől alacsonyabb szinten teljesült. Az alulteljesülés 
oka az ellátottak létszámának a tervezetthez képest nagyobb mértékű csökkenése. 
A megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítésének mintegy 68,7%-os 
alulteljesülését a jogosultak számának vártnál nagyobb mértékű változása 
eredményezte. 
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21/4 alcím Különféle jogcímen adott térítések 

A különféle jogcímen adott térítések körébe tartozó előirányzatok közül az 
egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás, illetve a folyósított 
ellátások utáni térítés a tervezett szinten teljesült. A közgyógyellátás esetében a 
tervezett előirányzat mintegy 2,8%-kal túlteljesült, mivel a gyógyszerkeret 
kihasználtsága a tervezetthez képest növekedett. 
A folyósított ellátások utáni térítés a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális 
támogatásokkal összefüggő igazgatási feladatok elvégzésével kapcsolatos költségek 
fedezetéül szolgál. 
A gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők 
kompenzációja előirányzat - a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 2013. évi CXCIII. törvény 16. §-
ában, az Országgyűlés által elrendelt 479,2 millió forintos visszafizetési kötelezettség 
előirányzat javára történő megvalósulására, továbbá az ellátás kifutó jellegére 
tekintettel - alulteljesült. 
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