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I. Országgyűlés 

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

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

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

feltételeket, 
− közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, 
− az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) 

alapján ellátta az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendőket, 
− gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi 

szószólók, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való 
ellátásáról, 

− gondoskodott a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács és a Költségvetési Tanács és Titkársága működési feltételeiről. 

 
A Levéltár 
− az érintettek számára lehetővé tette a személyes adataik megismeréséhez való joguk 

gyakorlását, 
− törvényes keretek között lehetővé tette a tudományos és magánkutatást, 
− nyilvántartotta, őrizte és feldolgozta a kezelésébe került levéltári anyagokat. 
 
Az Őrség 
− ellátta az Országgyűlés elnöke személyi védelmét, 
− az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló 

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

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

− protokolláris díszelgési feladatokat látott el. 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) alapján a fejezetet irányító szerv a Hivatal (fejezeti törzskönyvi azonosító 
szám: 313326).  
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A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2014. évben az alábbi előirányzatok kerültek 
tervezésre: az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai, a Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) keretében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai 
Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása, a Képviselő-testület váltásával kapcsolatos 
kiadások, a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, a Kossuth Lajos tér 
rekonstrukciója, valamint a Fejezeti tartalék. 
 
Az előirányzatok alakulása 

 
Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a 
gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a szükséges feltételek 
a képviselőtestület munkájához, az Őrség feladatai ellátásához, illetve a levéltári feladatok 
végrehajtásához folyamatosan fennálltak. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. 
címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 45 927,7  millió forintban, költségvetési bevételi 
előirányzatát 565,0 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 45 362,7  millió 
forintban állapította meg. Az előirányzatok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 
 
 
01. Országgyűlés fejezet összesen 

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 39 574,1 45 927,7 45 927,7 52 260,5 37 831,5 95,6 72,4 
ebből: 

személyi 
juttatás 11 995,7 14 847,0 14 847,0 14 999,1 12 195,4 101,7 81,3 

Bevétel 4 448,2 565,0 565,0 1 454,5 1 454,5 32,7 100,0 

Támogatás 34 478,1 45 362,7 45 362,7 45 428,2 45 428,2 131,8 100,0 
Előirányzat-
maradvány 5 872,3 0 0 5 377,8 5 377,8 91,6 100,0 

Létszám (fő) 1 618 1 782 1 782 1 784 1 550 95,8 87,0 
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         millió forintban            fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

45 927,7 565,0 45 362,7 14 847,0 1 782 

Módosítások jogcímenként      

Céltartalék 101,7  101,7 80,1  

Költségvetési maradvány igénybevétele 5 377,8 5 377,8  531,2  

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

   -117,8  

Működési célú átvett pénzeszköz 144,9 144,9 18,8  

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 27,3 27,3    

Működési célú támogatások 3,1 3,1  1,2  

Felhalmozási célú támogatások 8,5 8,5    

Többletbevételek 705,7 705,7    

Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

-36,2  -36,2 -13,9 2 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -347,5  

2014. évi módosított előirányzat 52 260,5 6 832,3 45 428,2 14 999,1 1 784 

 
A Kormány hatáskörében 8 alkalommal, összesen 107,8 millió forint összegben történt 
előirányzat-módosítás (a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/I.§ módosítása alapján a hivatásos állomány 
kiegészítő juttatásaira, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 
kompenzációjára, a prémiumévek programban résztvevők juttatásaira, valamint a 
Belügyminisztériummal kötött előirányzat átadás-átvételről szóló megállapodás 
végrehajtására). 
 
A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások a költségvetési maradvány 
igénybevétele, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása, a fejezetek közötti előirányzat-
átadások, a fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítások, az irányító szervi hatáskörben 
végrehajtott bevételi többlethez kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé. 
 
A támogatási előirányzat alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból 
finanszírozott 2014. évi bérintézkedések központi támogatása, a prémiumévek programban 
résztvevők juttatásai, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, 
illetve átadott összegek. 
 
A bevételek módosított előirányzatának többlete egyrészt az államháztartáson belüli 
működési és felhalmozási célú támogatások miatt, valamint az Országház látogatásának 
díjbevételéből, átvett pénzeszközökből, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből, 
valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered. 
 
A 2014. évi fejezeti költségvetési maradvány összege 14 429,0 millió forint. A maradvány 
kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának főbb okai: 
− A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (5 439,3 millió forint) jelentős része a 

Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló előirányzatokkal kapcsolatos 
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kötelezettségvállalások, valamint a képviselőcsoportok, független képviselők kereteivel 
kapcsolatos maradványok, 

− a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (8 989,7 millió forint) a 
Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 
1033/2015. (I. 30) Korm. határozata alapján 5.917,3 millió forint, a 2015. évi 
költségvetési előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1205/2015. (IV. 9.) Korm. 
határozat alapján 159,1 millió forint felhasználását engedélyezte, további 2.911,3 millió 
forint felhasználását a 2014. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértük, 
2,0 millió forintot elvonásra javasoltunk. 
 

Egyéb 

 
A fejezet mérlegének főösszege 31,0%-kal növekedett (60 665,1 millió forintról 79 438,6 
millió forintra). A befektetett eszközállomány 9 546,0 millió forinttal (54 932,4 millió 
forintról 64 478,4 millió forintra) nőtt. A forgóeszközök állománya 51,3 millió forinttal 
(178,3 millió forintról 229,6 millió forintra) növekedett. Legjelentősebb változást a Kossuth 
Lajos tér rekonstrukciójával összefüggő befektetett eszközök állományának növekedése 
okozta. 
 
Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2014. évben 19 fő 55,7 millió forint 
összegben részesült munkáltatói kölcsönben. 
 
1. cím: Országgyűlés Hivatala 
01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei 
 
A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2014. évben megteremtette a 
képviselőtestület működésének feltételeit, támogatta az Országgyűlés folyamatos működését, 
az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok 
tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek 
intézését, működtette az Országgyűlési Könyvtárat és a Látogatóközpontot, ellátta az Őrség 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, 
honlapjának címe: www.parlament.hu. 

 
A Hivatal szakmai feladatainak ellátása 

– az Ogy törvény,  
– az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény,  
– az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat, 
– az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat, 
– az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. 

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

szerint történt. 
 
Jelentős hatással volt 2014. évben a Hivatal gazdálkodására a képviselő-testület váltás 
lebonyolítása. Ennek keretében a beruházási, felújítási feladatok megvalósítása mellett 
megtörtént a távozó képviselőkkel kapcsolatos elszámolás, kereteik és a frakciók kereteinek 
lezárása, az új képviselők munkafeltételeinek megteremtése, az Ogy. törvényben 
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meghatározott keretek kiadása, ezek kezeléséhez szükséges személyi, számítástechnikai háttér 
feltételeinek kialakítása, az újjáalakuló frakciók gazdálkodási keretének, elhelyezési 
igényeinek megteremtése. A képviselő-testület váltásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal 
munkatársai folyamatosan, zökkenőmentesen hajtották végre.  
 
Jelentős hatással volt továbbra is a Hivatal gazdálkodására a budapesti Kossuth Lajos tér 
rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY határozatban, valamint a Steindl Imre 
Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. határozatban a Kossuth tér 
rekonstrukciójával kapcsolatban rögzített feladatok végrehajtása.  
 
A Hivatal 2014. évben is megteremtette a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési 
feltételeit. A Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről 
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján az Országgyűlés elnöke az 
államháztartásért felelős miniszter bevonásával gondoskodik, a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges forrásokat a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és 
feladatairól, valamint működési kereteiről szóló 57/2008. (V. 22.) OGY határozat alapján az 
Országgyűlés költségvetésének keretein belül kell megtervezni és biztosítani. Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében a Költségvetési Tanács 
és Titkársága működésének támogatásával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával 
kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. 
 
Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása a takarékossági intézkedések 
betartásával, a feladatok és a kifizetések ésszerű ütemezésével a likviditás megőrzése mellett 
történt. A Hivatal 2014. évi gazdálkodási keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, 
a hatékonyság és az eredményesség követelményének figyelembevételével történt. 
Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak: 
 

Megnevezés 
2013. 

évi tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi törvényi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 36 294,0 21 345,2 21 345,2 46 817,1 34 333,9 94,6 73,3 

ebből: 
személyi 
juttatás 10 014,8 10 748,2 10 748,2 11 912,8 9 903,5 98,9 83,1 
Bevétel 4 430,2 560,0 560,0 1 434,6 1 434,6 32,4 100,0 
Támogatás 30 952,1 20 785,2 20 785,2 40 494,4 40 494,4 130,8, 100,0 
Előirányzat-
maradvány 5 646,5 0,0 0,0 4 888,1 4 888,1 86,6 100,0 
Létszám (fő) 1 178 1 304 1 304 1 304 1085 92,1 83,2 
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              millió forintban         fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

21 345,2 560,0 20 785,2 10 748,2 1 304 

Módosítások jogcímenként           

Céltartalékok 53,1   53,1 41,8   

Költségvetési maradvány 
igénybevétele 

4 888,1 4 888,1   531,0   

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

161,2    161,2  4,6   

Fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználása 

19 536,5   19 536,5 891,8  

Működési célra átvett pénzeszköz 144,9 144,9   18,8   

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 24,2 24,2     

Működési célú támogatások 0,4 0,4      

Felhalmozási célú támogatások 8,5 8,5       

Többletbevételek 696,6 696,6       

Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

-41,6   -41,6 -18,2   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -305,2   

2014. évi módosított előirányzat 46 817,1 6 322,7 40 494,4 11 912,8 1 304 

 
A módosítások forrásai döntően az előirányzat-maradvány igénybevétele (4 888,1 millió 
forint), a Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 
felhasználása (2 145,7 millió forint), a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára szolgáló fejezeti 
kezelésű előirányzat felhasználása (17 390,8 millió forint), a központi költségvetés 
céltartaléka (53,1 millió forint), továbbá pénzeszköz átvételek, működési és felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson belülről, fejezetek közötti előirányzat-átadások, fejezeten belüli 
címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, illetve többletbevételek voltak. A céltartalékból 
kerültek finanszírozásra a prémiumévek programhoz, illetve a 2014. évi bérkompenzációhoz 
kapcsolódó intézkedések többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 
a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt. 
 
A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 73,3%.  
 
A 12 483,2 millió forint költségvetési maradványból 5 405,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójára 
szolgáló forrásokból 2014. évben pénzügyileg nem teljesült összeg, a képviselőcsoportokat, 
független képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek maradványai, valamint további 
működési és felhalmozási előirányzatokat érintő kötelezettségvállalással terhelt maradványok. 
A 7 077,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból a 
Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 
1033/2015. (I. 30) Korm. határozata alapján 5 917,3 millió forint, a 2015. évi költségvetési 
előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozat 
alapján 159,1 millió forint felhasználását engedélyezte, további 1 001,3 millió forint 
felhasználását a 2014. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértük. 
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A személyi juttatások eredeti előirányzata 10 748,2 millió forint, módosított előirányzata 
11 912,8 millió forint, a teljesítés 9 903,5 millió forint volt. A személyi juttatások között 
került elszámolásra az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tiszteletdíja, egyéb 
juttatásai, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye, a képviselői 
alkalmazottak illetménye, valamint a megbízási díjak. A teljesítés a hivatali szervek 
köztisztviselőinek illetményén és egyéb személyi jutatásain kívül tartalmazza a bizottsági 
szakértők részére kifizetett személyi juttatásokat is. 
 
A személyi juttatások maradványa 2014. évben 2 009,3 millió forint, ebből 1 520,9 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része az Ogy. törvény alapján 
rendelkezésre álló képviselő alkalmazotti keret és a képviselőcsoportok illetménykeretének 
maradványa. 
 
Az előirányzatot a Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű 
előirányzatból történő átcsoportosítás 891,8 millió forinttal, a 2014. évi bérpolitikai 
intézkedések céltartalékból való finanszírozása 41,8 millió forinttal, az előző évi 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány felhasználása 531,0 millió forinttal, 
valamint működési célú pénzeszközátvétel 18,8 millió forinttal növelte. 
 
A fejezetek közötti és fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 13,6 millió forinttal, a 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 305,2 millió forinttal csökkentette a személyi 
juttatások előirányzatát. 
 
A Hivatalnál 2014. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1 085 fő volt. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
2 634,4 millió forint, a módosított előirányzat 2 915,7 millió forint, a teljesítés 2 641,5 millió 
forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2014. évi 
bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, fejezeti 
kezelésű előirányzatból történő átcsoportosítás, fejezetek közötti, illetve fejezeten belüli 
címek közötti átcsoportosítás, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, átvett 
pénzeszközök, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 3 929,8 millió forint, a módosított előirányzat 7 718,2 
millió forint, a teljesítés 6 481,9 millió forint. A növekedés fő oka a kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítás miatti 2 556,1 millió forint, mely keretében átcsoportosításra került a 
dologi kiadások soron elszámolandó, a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított 
általános forgalmi adó miatti befizetés összege a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójához 
kapcsolódóan. 
 
A növekedés forrásai: 

− költségvetési maradvány igénybevétele 977,6 millió forint 
− fejezeti kezelésűből átvett 117,0 millió forint 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2 556,1 millió forint 
− működési célú támogatások 0,4 millió forint 
− fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 39,7 millió forint 
− működési célú pénzeszközátvétel 121,0 millió forint 
− fejezetek közötti átcsoportosítás -23,4 millió forint 
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Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, a 
képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, 
technikai ellátását, biztosította a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, továbbá a 
működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Fedezetet teremtett az Őrség 
gazdálkodásával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés 
Irodaháza fenntartására, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív 
környezet kialakítására. 
 
Működési célú átvett pénzeszközként a bosznia-hercegovinai twinning program keretében, 
valamint működési célú támogatásként a Nemzeti Kulturális Alappal kötött támogatási 
szerződés alapján 121,4 millió forint dologi kiadás előirányzatosítására került sor. 
 
A feladatok teljesítése a takarékossági szempontok figyelembevételével történt. A legtöbb 
területen központosított közbeszerzéssel, illetve saját közbeszerzési eljárások lebonyolításával 
a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra. 
 
Továbbra is megtakarítást jelent az információk elektronikus úton való terjesztése, ezen túl a 
szolgáltatási kiadásoknál az ingatlanfenntartás területén az üzemeltetési költségek 
csökkenését a fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, ablakcserék, a világítás korszerűsítése, 
energiatakarékos izzók elterjesztése és a szelektív hulladékgyűjtés eredményezte. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat a teljesítéssel megegyezően 91,5 
millió forint, amely az Országgyűlés volt elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök 
részére jövedelem kiegészítésként átutalt összegek jogszerű és szabályos kifizetését 
tartalmazta. 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat 40,0 millió forint volt, módosított 
előirányzata 108,8 millió forint, teljesítése 97,4 millió forint volt. Ennek keretében kerültek 
elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások, a központi 
költségvetési szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást 
jelentő adó kedvezményeinek befizetési rendjéről szóló 39/2014. (II. 24) Korm. rendelet 
alapján a szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség teljesítése, valamint az egyéb 
működési célú támogatásként történő kifizetések. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 430,7 millió forint, a módosított előirányzat 19 042,7 
millió forint, a teljesítés 13 180,7 millió forint. A növekedés összetevői: 

− fejezeti kezelésű előirányzatból 17 812,8 millió forint 
− költségvetési maradvány igénybevétele 1 990,4 millió forint 
− bevételi többlet 615,6 millió forint 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -1 932,1 millió forint 
− felhalmozási célú támogatások 8,5 millió forint 
− fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 116,8 millió forint 

 
A beruházások között fejezeti kezelésű előirányzatból történő átcsoportosítás után 2014. 
évben 17 390,8 millió forint forrás állt rendelkezésre a Kossuth tér rendezésével kapcsolatos 
munkálatokra, melyből a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójáról szóló 61/2011. (VII. 13.) OGY 
határozatban, valamint a Steindl Imre Program bővítéséről szóló 1185/2012. (VI. 5.) Korm. 
határozatban foglaltak alapján folytatódott a tér rekonstrukciójával kapcsolatban rögzített 

610



feladatok végrehajtása: a Látogatóközpont és Országgyűlési Múzeum kialakítása, illetve a tér 
felszínének rendezése. 
 
Jelentős tételt képviselt még a Balassi Bálint utcai épületben elhelyezkedő kazánház 
korszerűsítése, valamint a képviselő-testület váltásával kapcsolatos eszközbeszerzések, illetve 
átalakítási munkálatok elvégzése. Ezen kívül mind az Országház, mind az Országgyűlés 
Irodaháza épületében a biztonságos üzemelés érdekében szükséges műszaki eszközök 
folyamatos cseréje és bővítése valósult meg. 
 
A módosított felújítási előirányzat (4 003,2 millió forint) az eredetihez képest 532,6 millió 
forint növekedést mutat, a teljesítés 915,7 millió forint. A módosítás összetevői: 
 
− fejezeti kezelésű előirányzatból 445,0 millió forint 
− költségvetési maradvány igénybevétele 248,8 millió forint 
− bevételi többlet 81,0 millió forint 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -242,2 millió forint 

 
A felújítási előirányzatból 2014. évben folytatódott az Országház homlokzatának a felújítása. 
Jelentős hányadot képviseltek az Országház és az Országgyűlés Irodaháza helyiségeinek 
képviselő-testület váltásával kapcsolatos felújítási munkái, a Balassi Bálint utcai épületben 
zajló átalakítási munkálatokkal összefüggésben végzett felújítás, valamint az Országgyűlés 
Irodaháza építészeti és gépészeti felújítási munkái. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 1 024,2 millió forint, 
teljesítése 1 021,7 millió forint volt. Ennek keretében került előirányzatosításra és átutalásra 
1 000,0 millió forint az MNV Zrt. részére az MTESZ székház kisajátítása céljából, valamint 
itt került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) 
támogatására előirányzatosított 24,2 millió forint, melynek forrását a korábbi évek kölcsön-
visszatérülése jelentette. 
 
A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 4,3 millió forint, a 
szolgáltatások ellenértéke 814,6 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 66,7 
millió forint, a kiszámlázott áfa 236,9 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 
116,6 millió forint került elszámolásra. A bevételszerzés fő területe az országházi látogatásból 
származó bevétel, emellett helyiségek, eszközök bérbeadásából, rendezvényeken történő 
közreműködésből származó bevételek, valamint előre nem tervezhető kötbér, kártérítés címén 
befolyt bevételek. 
 
A felhalmozási bevételek teljesítése 17,5 millió forint, mely összeg a beruházási és felújítási 
kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérüléséből, illetve a feleslegessé vált 
tárgyi eszközök értékesítéséből származott. 
 
Az Ávr. 35. §-a szerint a fejezetet irányító szerv a Hivatal által készített tételes kimutatás 
alapján a többletbevételek felhasználását engedélyezte. 
 
A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított 
előirányzatok együttes összege 8,9 millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Alappal kötött 
támogatási szerződés alapján került felhasználásra. 
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A működési célú átvett pénzeszközök összege 144,9 millió forint, mely a bosznia-
hercegovinai twinning programra kapott forrás. 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 24,2 millió forint volt, 
mely a dolgozók lakáskörülményeinek támogatásával kapcsolatban keletkezett. 
 
Az intézményi bevételek határidőre történő megfizetésének ellenőrzése rendszeresen 
megtörténik. A fizetési határidő elteltét követő 15 napon belül a késedelmesen fizetők részére 
fizetési felszólítás kerül kiküldésre. Az első fizetési felszólítás eredménytelensége esetén a 
második fizetési felszólításban konkrét fizetési határidő kerül megjelölésre, mely felszólítás 
végrehajtási eljárás megindításáról szóló figyelmeztetést tartalmaz a fizetési határidő 
eredménytelen eltelte esetére. 
 
A követelések állománya december 31-én 130,4 millió forint, mely a tárgyév eleji 
nyitóállományhoz (126,7 millió forint) képest 2,9%-kal növekedett.  
 
A 2013. évi költségvetési maradvány összege 4 888,1 millió forint volt, a kifizetések a 
következők szerint alakultak: 
Személyi juttatások 531,0 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok 140,3 millió forint 
Dologi kiadások 977,6 millió forint 
Beruházások 1 990,4 millió forint 
Felújítások 248,8 millió forint 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000,0 millió forint 
Összesen 4 888,1 millió forint 

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat maradvány összege 1 332,4 millió forint, 
mely a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1030/2014. 
(II. 3.) Korm. határozatban, valamint a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1089/2014. (II. 28.) Korm. határozatban került visszahagyásra a 
Hivatal részére. A visszahagyott maradványból 1 000,0 millió forint az MNV Zrt. részére 
átutalásra került az MTESZ székház kisajátítása céljából. A további 332,4 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Törvényalkotási Informatikai Rendszerének 
fejlesztésével kapcsolatos kiadásokra, valamint egyéb informatikai fejlesztésekre nyújtott 
fedezetet.  
 
A 2014. évi költségvetési maradvány összesen 12 483,2 millió forint, amelynek az 
összetétele: 

− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5 405,5 millió forint, 
− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7 077,7 millió forint. 
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A maradvány kiemelt előirányzatonként: 
Személyi juttatások 2 009,3 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok 274,2 millió forint 
Dologi kiadások 1 236,2 millió forint 
Egyéb működési célú kiadások 11,5 millió forint 
Beruházások 5 862,0 millió forint 
Felújítások 3 087,5 millió forint 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,5 millió forint 
Összesen 12 483,2 millió forint 

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (7 077,7 millió forint) a 
Kormány a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 
1033/2015. (I. 30) Korm. határozata alapján 5 917,3 millió forint, a 2015. évi költségvetési 
előirányzat fejezetek közötti átcsoportosításáról, valamint a 2014. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1205/2015. (IV. 9.) Korm. határozat 
alapján 159,1 millió forint felhasználását engedélyezte, további 1 001,3 millió forint 
felhasználását a 2014. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértük. 
 
A Hivatal mérlegének főösszege 59 229,2 millió forintról 76 539,5 millió forintra 29,3%-kal 
növekedett. A növekedést elsősorban a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójával összefüggő 
befektetett eszközök állományának növekedése okozta. 
 
A forgóeszközök állománya az előző évhez képest 178,3 millió forintról 228,0 millió 
forintra, 27,9%-kal növekedett. A pénzeszközök értéke 4 933,4 millió forintról 12 530,6 
millió forintra növekedett. A követelések állománya kis mértékben emelkedett (126,7 millió 
forintról 130,4 millió forintra) a kötelezettségek állománya csökkent (2 371,0 millió forintról 
380,2 millió forintra). A kötelezettségek csökkenését nagyrészt a Kossuth téri projekt 
megvalósítása okozta. 
 
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
 
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény által létrehozott 
Levéltár állami szaklevéltár, a Történeti Hivatal jogutódja. Jogi személy, az Országgyűlés 
költségvetési fejezetén belül önálló cím. Törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának 
címe: www.abtl.hu. 
 
Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el: 

− szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat, 
− biztosítja az érintettek számára személyes adataik megismerését, 
− törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja a kutatási tevékenységet, 
− levéltári-, és történettudományi kutatásokat végez, 
− részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában. 

 
A Levéltárban továbbra is jelentős az állományvédelmi munka, amely az anyagok folyamatos 
digitalizálását, savtalanítását és restaurálását jelenti.  
A Levéltár komplex állományvédelmi programját a Norvég Alapból 2011. április hónapig 
biztosított támogatás segítette, a szerződésben foglaltaknak megfelelően azonban az 
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iratsavtalanítási munka 2014-ben is folytatódott. Az iratok digitalizálása folyamatos, mely 
egyrészről a dossziék állagának megvédését, másrészről a kutatók gyorsabb, színvonalasabb 
kiszolgálását teszi lehetővé az állampolgári adatszolgáltatásnál és a kutatás előkészítésénél is. 
 
A Levéltár 2014. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 715,1 millió forint 
volt, melyből a támogatás mértéke 710,1 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint. 
 
A Levéltárnál a 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszám 100 fő volt. 
 
Az előirányzatok a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 729,5 715,1 715,1 729,7 720,4 98,8 98,7 
ebből: személyi 

juttatás 407,4 417,0 417,0 417,8 409,7 100,6 98,1 

Bevétel 17,7 5,0 5,0 15,4 15,4 87,0 100,0 

Támogatás 703,8 710,1 710,1 713,7 713,7 101,4 100,0 

Előirányzat-maradvány 8,6 0,0 0,0 0,6 0,6 7,0 100,0 

Létszám (fő) 99 99 99 99 100 101,0 101,0 

 

millió forintban           fő 

2014. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

715,1 5,0 710,1 417,0 99 

Módosítások jogcímenként           

Céltartalék 3,6   3,6 2,8   

Költségvetési maradvány igénybevétele 0,6 0,6   0,2   

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2,1 2,1      

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

2,7 2,7   1,2   

Többletbevételek 5,6 5,6     

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -3,4  

2014. évi módosított előirányzat 729,7 16,0 713,7 417,8 99 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 417,0 millió forint, módosított előirányzata 417,8 
millió forint, az éves felhasználás 409,7 millió forint. 
 
A növekedés forrásai: 
− bérkompenzációra a Kormány döntése alapján 2,8 millió forint, 
− az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,2 

millió forint, 
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− a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatból 1,2 millió forint. 
 
Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 3,4 millió forintot csoportosított át a dologi 
kiadásokon belül elszámolható szellemi tevékenység kifizetésére. 
 
A személyi juttatások költségvetési maradványa 8,1 millió forint, melyből 0,2 millió forint a 
bérkompenzáció maradványaként kötelezettség vállalással terhelt és a 2014. december havi 
illetménnyel kifizetésre került, 7,9 millió forint a cafetéria keretében igényelt BKV bérletek és 
utalványok megvásárlására lekötött, kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 115,1 millió forint, a módosított 
előirányzat 118,2 millió forint, a felhasználás 118,1 millió forint volt. 
 
Az előirányzat növekedés forrásai: a bérkompenzáció járulékai 0,8 millió forint, 
többletbevételből 5,4 millió forint. 
A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3,1 millió forinttal csökkentette a 
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát. 
 
A munkaadókat terhelő járulékokon 0,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 154,3 millió forint, módosított előirányzata 160,6 
millió forint, a teljesítés 159,9 millió forint. 
 
Az előirányzat változásának összetevői: az előirányzat maradványból kötelezettség-vállalással 
terhelt összeg 0,3 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából 1,5 millió forint, 
többletbevételből 0,2 millió forint. A személyi juttatások terhére 3,4 millió forint a szellemi 
tevékenység végzésére történő kifizetésekre, beruházási kiadásból 2,3 millió forint került 
átcsoportosításra a dologi kiadások javára. 
 
A dologi kiadások terhére 1,4 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulásai adó javára. 
 
A dologi kiadások 2014. évi maradványa 0,7 millió forint, mely kötelezettségvállalással 
terhelt. 
 
Az épület üzemeltetéséhez szükséges fenntartási kiadások (villamos energia, gázenergia, víz- 
és csatornadíjak) csökkentéséhez nagymértékben hozzájárult a Levéltár vezetésének döntése, 
mely szerint az intézmény két, illetve három hétre bezárt az év folyamán. A Levéltár jelentős 
figyelmet fordított a gépkocsik üzemanyag használatának normán belül tartására, valamint 
csökkent a folyóiratok, illetve a szakmai és egyéb anyagok beszerzése is.  
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 0,0 millió forint, módosított 
előirányzata 5,1 millió forint, a teljesítés 5,1 millió forint, mely a központi költségvetési 
szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást jelentő adó 
kedvezményeinek befizetési rendjéről szóló 39/2014. (II. 24) Korm. rendelet alapján a 
szociális hozzájárulási adó befizetése miatti kötelezettség teljesítésére a munkaadókat terhelő 
járulékok terhére 5,1 millió forint került átcsoportosításra. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 28,7 millió forint, módosított előirányzata 26,0 millió 
forint volt, a teljesítés 26,0 millió forint.  
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Az előirányzat csökkenés oka a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
javára történő 0,5 millió forint, valamint a dologi kiadások javára történő 2,3 millió forint 
átcsoportosítása volt.  
 
A beruházási kiadásokon költségvetési maradvány nem keletkezett. 
 
A számítógépes hálózat állandó fejlesztése, illetve a hálózat végpontjainak bővítése 
folyamatos. Ennek érdekében 2014-ben is folytatódott az elavult számítógépek és 
berendezések cseréje. Ezen kívül szükségessé vált egy gépjármű cseréje is. 
 
 
A bevételek eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a teljesítés 15,4 
millió forint volt. A bevételek növekedésének okai a működési bevételből származó 3,5 millió 
forint, gépjármű értékesítésből származó felhalmozási bevétel 2,1 millió forint, működési célú 
támogatásként a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg 2,7 millió forint, 
valamint a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között elszámolandó lakáskölcsönök 
visszatérüléséből származó 2,1 millió forint. 
 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 710,1 millió forint, módosított előirányzat és 
a teljesítés 713,7 millió forint volt. A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak bérkompenzációjára céltartalékból 3,6 millió forinttal növekedett. 
 
2014. évben a 2013. évben keletkezett 0,6 millió forint költségvetési maradvány 
felhasználása az alábbiak szerint történt: 

− Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 0,6 millió forint, ebből 
= személyi juttatásokra 0,2 millió forint, 
= munkaadókat terhelő járulékokra 0,1 millió forint, 
= dologi kiadásokra 0,3 millió forint, 

− Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány nem volt. 
 
A 2014. évben keletkezett költségvetési maradvány 9,3 millió forint, amelynek az 
összetétele: 

− Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 9,3 millió forint, 
= személyi juttatások: 8,1 millió forint, 
= munkaadókat terhelő járulékok: 0,1 millió forint, 
= dologi kiadások: 0,7 millió forint, 
= egyéb felhalmozási célú kiadások (lakáskölcsön): 0,4 millió forint. 

 
A Levéltár mérlegének főösszege 946,8 millió forintról 933,7 millió forintra, 1,4%-kal 
csökkent. 
 
A befektetett eszközállomány értéke 941,6 millió forintról 910,0 millió forintra csökkent, 
mely a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok, illetve a gépek, berendezések és felszerelések, járművek mérlegsoron 
jelentkezik. A forgóeszközök állománya készletvásárlások következményeként az előző évhez 
képest 0,9 millió forintról 1,6 millió forintra növekedett. A pénzeszközök állománya 1,7 
millió forintról 1,4 millió forintra csökkent. A követelések állománya 2,6 millió forintról 3,5 
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millió forintra növekedett. Az aktív időbeli elhatárolások állománya 2014. évben 9,4 millió 
forint. 
 
3. cím: Országgyűlési Őrség 
 
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény által létrehozott Őrség önálló 
költségvetési szerv, amelynek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Hivatal látja el, az 
Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az Országgyűlés elnöke 
irányítása alatt álló fegyveres szerv, vezetője a parancsnok. Közfeladatait az Országgyűlésről 
szóló 2012. évi XXXVI. törvény határozza meg, mely alapján feladata az Országgyűlés 
védelme, függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének biztosítása, 
személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok ellátása, valamint elsődleges tűzoltási és 
tűzbiztonsági feladatok ellátása.  
 
Az Őrség törzskönyvi azonosító száma: 802497, Honlapjának címe: 
www.orszaggyulesiorseg.hu  
 
Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el: 

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

épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási 
feladatokat lát el, 

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

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

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

 
Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2013. 

évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi tény 5/1 5/4 

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

Kiadás 2 004,6 2 526,8 2 526,8 2 418,8 2 413,3 120,4 99,8 
ebből: 

személyi 
juttatás 1 573,5 2 007,8 2 007,8 1 886,3 1 882,2 119,7 119,7 

Bevétel 0,2 0 0 2,8 2,8 1 400,0 100,0 

Támogatás 2 004,4 2 526,8 2 526,8 2 416,0 2 416,0 120,6 100,0 

Létszám(fő) 341 379 379 379 365 107,1 96,3 
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         millió forintban            fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény 
szerinti előirányzat 

2 526,8 0 2 526,8 2 007,8 379 

Céltartalék 45,0  45,0 35,5  

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

-161,2  -161,2 -122,4  

Többletbevételek 1,8 1,8  0,0  

Felhalmozási célra átvett 
pénzeszköz 

1,0 1,0  0,0  

Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

5,4  5,4 4,3 2 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -38,9  

2014. évi módosított 
előirányzat 

2 418,8 2,8 2 416,0 1 886,3 381 

 
A módosítások forrása döntően fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások 
(161,2 millió forint), továbbá fejezetek közötti előirányzat-átadások, a központi költségvetés 
céltartaléka, illetve többletbevételek voltak. A céltartalék nyújtott fedezetet a 2014. évi 
bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásaira, illetve a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/I.§ 
módosítása alapján a hivatásos állomány kiegészítő juttatásaira. Az évközi előirányzat-
módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 2 007,8 millió forint, módosított előirányzata 
1 886,3 millió forint, a teljesítés 1 882,2 millió forint volt.  
A személyi juttatások a hivatásos állomány, a köztisztviselők és munkavállalók illetményét és 
egyéb személyi juttatásait, továbbá megbízási díjakat tartalmaz. 
 
Az eredeti előirányzatot a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (122,4 
millió forint), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (38,9 millió forint) 
csökkentették, míg a 2014. évi bérpolitikai intézkedések és a kiegészítő juttatások 
céltartalékból való finanszírozása 35,5 millió forinttal, a fejezetek közötti előirányzat-
átadások 4,3 millió forinttal növelte. 
 
Az Őrségnél 2014. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 365 fő volt. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
519,0 millió forint, a módosított előirányzat 492,7 millió forint, a teljesítés 492,4 millió forint 
volt.  
 
A módosítások okai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan fejezeten belüli címek közötti 
előirányzat-átcsoportosítások, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, fejezetek 
közötti előirányzat átcsoportosítás, a 2014. évi bérpolitikai intézkedésekhez és kiegészítő 
juttatások emeléséhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása. 
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A dologi kiadások módosított előirányzata 3,8 millió forint, a teljesítés 3,8 millió forint. A 
dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodási, funkcionális 
feladatait ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza. 
 
A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 8,0 millió forinttal, a többletbevétel 1,4 
millió forinttal növelte, a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások -5,6 
millió forinttal csökkentette az eredeti előirányzatot. 
 
Az egyéb működési bevétel módosított előirányzata 1,8 millió forint, a teljesítése 1,8 millió 
forint. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 1,0 millió forint, a 
teljesítése 1,0 millió forint. 
 
A 2014. évi előirányzat-maradvány összesen 5,5 millió forint, amelynek az összetétele: 

− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3,5 millió forint, 
− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 2,0 millió forint. 

 
A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege kiemelt előirányzatonként: 
Személyi juttatások 2,5 millió forint 
Felhalmozási kiadások 1,0 millió forint 
Összesen 3,5 millió forint 

 
Az Őrség mérlegének főösszege 34,4 millió forintra emelkedett. 
 
A követelések év végi állománya 29,0 millió forint, a kötelezettségek állománya 0,2 millió 
forint. 
 
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással 
egyezően 21 340,6 millió forintban állapította meg. 
 

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 546,0 21 340,6 21 340,6 2 294,9 363,9 66,6 15,9 

Bevétel 0,1 0 0 1,7 1,7 1 700,0 100,0 

Támogatás 817,8 21 340,6 21 340,6 1 804,1 1 804,1 220,6 100,0 

Előirányzat-maradvány 217,2 – 0 489,1 489,1 225,2 100,0 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 21 340,6 0 21 340,6 1 674,0 

Módosítások jogcímenként        

Előirányzat-maradvány igénybevétele 489,1 489,1 0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása -19 536,5 0 -19 536,5 -891,8 

Többletbevétel 1,7 1,7 0 0 

2014. évi módosított előirányzat 2 294,9 490,8 1 804,1 782,2 

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

    millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 21 340,6 0 21 340,6 

Módosítások kedvezményezettenként    

− saját intézménynek    

= meghatározott feladatra -19 536,5 0 -19 536,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= előirányzat-maradvány 489,1 489,1 0 

= többletbevétel 1,7 1,7 0 

2014. évi módosított előirányzat 2 294,9 490,8 1 804,1 

 
A 489,1 millió forint 2013. évi előirányzat maradványból 2014. évben 11,2 millió forint 
került felhasználásra. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi előirányzat-maradványa 
összesen 1 931,0 millió forint, amely előirányzat-maradványból 955,6 millió forint a Fejezeti 
tartalékon, 21,1 millió forint a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű 
előirányzaton, 954,3 millió forint a Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások fejezeti 
kezelésű előirányzaton képződött. A Fejezeti tartalék és a Képviselő-testület váltásával 
kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-maradványa teljes egészében 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány. A Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-maradványából 21,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként, 0,1 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra. 
 
3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 
 
Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 10/D.§ (1) 
bekezdése, valamint az Ogy. törvény 122.§ (5) bekezdése értelmében az Országgyűlés elnöke 
a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából – a Kvtv.-
ben az Országgyűlés fejezeten belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre 
jogosult. 
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Az előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható 
közcélú felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban 
párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet 
folytató szervezet. 
 
Az előirányzat az Országgyűlés elnöke előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalmú 
támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel. 
 
A felhasználás részletes szabályairól a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 
belső szabályzat rendelkezik. 
 

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

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

Támogatás 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 100,0 100,0 
 
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány 21,1   21,1   0  

 nonprofit társaság 14,5  14,5  0  

 magánszemély 0,9 0 0,9 

 egyház 2,5  2,5 0  

 külföld 34,0   34,0   0  

Összes kifizetés 73,0   72,1 0,9 

 
Az Országgyűlés elnöke által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány célja és 
összege az Országgyűlés honlapján, a kötelezettségvállalástól számított tizenöt napon belül a 
http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany/adomany_elnok címen közzétételre 
kerültek. 
 
4. alcím: Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
2. jogcímcsoport: Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány 
támogatása 
 
Az előirányzat célja a határon túli magyar közösségek, valamint az Országgyűlés 
képviselőcsoportjai között a folyamatos egyeztetés intézményrendszerének kialakítása és 
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továbbfejlesztése. A KMKF feladatai közé tartozik az Európai Unión kívüli magyar 
kisebbségi közösségek támogatása, ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának 
elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez. 
 
2014. évben a rendelkezésre álló 80,0 millió forint teljes egészében a Magyar Nemzeti 
Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására szolgált, melyből az 
Alapítvány részére 2014. évben 59,0 millió forint került átutalásra, 21,0 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra, mely az 
Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében 2015. első negyedévében kerül átutalásra. 
Az Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján a 2013. évi támogatásból 11,2 millió 
forint 2014. év I. negyedévében került átutalásra, továbbá 2013. évben 0,1 millió forint 
késedelmi kamatot fizetett be az Alapítvány a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási 
keretszámlára, melyek költségvetési maradvány igénybevételeként kerültek kimutatásra. 
 
Az Alapítvány a támogatási szerződés alapján 1,7 millió forint 30 napon belül fel nem 
használt támogatás-részletet fizetett be a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási 
keretszámlára, mely az Alapítvány részére újra kiutalásra került. 
 
 

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 36,8 80,0 80,0 93,0 71,9 195,4 77,3 

Bevétel 0,1 0 0 1,7 1,7 1 700,0 100,0 

Támogatás 48,0 80,0 80,0 80,0 80,0 166,7 100,0 
Előirányzat-
maradvány 0 0 0 11,3 11,3 – 100,0 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 80,0  80,0 0 

Módosítások jogcímenként     

Előirányzat-maradvány igénybevétele 11,3 11,3 0  

Többletbevétel 1,7 1,7 0 0 

2014. évi módosított előirányzat 93,0 13,0 80,0 0 
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             millió forintban,egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 80,0 0 80,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= előirányzat-maradvány igénybevétele 11,3 11,3 0 
= többletbevétel 1,7 1,7 0 

2014. évi módosított előirányzat 93,0 13,0 80,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány 72,0   72,0   0  

Összes kifizetés 72,0   72,0 0 

 
6. alcím: Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások 
 
A 2014. évi képviselőtestület váltással kapcsolatos kiadások tervezett összege 3 100,0 millió 
forint volt. Ezek között a személyi juttatások az országgyűlési képviselők javadalmazásáról 
szóló 1990. évi LVI. törvény alapján a mandátumot nem szerző képviselők 6 havi 
tiszteletdíját tartalmazta. Az előirányzat további része a munkaadókat terhelő járulékokra és 
különböző, az új képviselőtestület alapellátásával, munkakörülményeinek megteremtésével 
összefüggő dologi, felújítási és beruházási kiadásokra szolgált. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatból év közben a Kvtv. 23. § (10) bekezdés b) pontja, valamint a 
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló belső szabályzat alapján  
2 145,7 millió forint irányító szervi hatáskörben előirányzat-módosítással az Országgyűlés 
Hivatala részére átadásra került. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a Hivatal részére történt átcsoportosítást követően 
rendelkezésre álló 954,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 
került kimutatásra. 
 

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 0 3 100,0 3 100,0 954,3 0 – 0 
ebből: 
személyi 
juttatás 0 1674,0 1674,0 1674,0 782,2 – 46,8 
Támogatás 0 3 100,0 3 100,0 954,3 954,3 – 100,0 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 3 100,0 0 3 100,0 1 674,00 

Módosítások jogcímenként     

Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása 
intézménynél 

-2 145,7 0 -2 145,7 -891,8 

2014. évi módosított előirányzat 954,3 0 954,3 782,2 

 
8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 
 
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 
értelmében a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, 
adományozások céljából – a központi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés 
fejezeten belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult. Az 
előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú 
felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban párt, 
pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet 
folytató szervezet. 
 
Az előirányzat a volt köztársasági elnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalmú 
támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel. 
 
A felhasználás részletes szabályairól a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 
belső szabályzat rendelkezik. 
 
Ennek végrehajtására 2014. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, 
adományai, vállalásai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül Göncz Árpád, Schmitt Pál és 
Sólyom László köztársasági elnök urak részére 73,0-73,0 millió forint, összesen 219,0 millió 
forint állt rendelkezésre.  
 

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 100,0 100,0 

Támogatás 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 100,0 100,0 

 
A volt köztársasági elnökök által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány célja 
és összege az Országgyűlés honlapján a kötelezettségvállalástól számított 15 napon belül a 
http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany címen közzétételre kerültek. 
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1. jogcímcsoport: Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány 52,5   52,5 0   

 nonprofit társaság 20,5   20,5 0   

Összes kifizetés 73,0   73,0   0   

 
 
2. jogcímcsoport: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány 39,2  39,2 0  

 nonprofit társaság 16,3   16,3  0   

 egyház 6,5 6,5 0 

 külföld 11,0 11,0 0 

Összes kifizetés 73,0 73,0  0  

 
 
3. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 alapítvány 7,6   7,6   0  

 nonprofit társaság 62,4   62,4 0   

 külföld 3,0   3,0 0 

Összes kifizetés 73,0   73,0   0  

 
9. alcím: Kossuth Lajos tér rekonstrukciója 
 
A Kvtv. 10. melléklete alapján a 17 390,8 millió forint összegű Kossuth Lajos tér 
rekonstrukciója fejezeti kezelésű előirányzat a Beruházási Alap részét képezi. 
Az előirányzat év közben a Kvtv. 23. § (10) bekezdés a) pontja, valamint a fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló belső szabályzat értelmében teljes egészében a 
Hivatal részére átcsoportosításra került. 
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Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 0 17 390,8 17 390,8 0 0 – – 
Támogatás 0 17 390,8 17 390,8 0 0 – – 

 
 

   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 17 390,8 0 17 390,8 0 

Módosítások jogcímenként     

Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása 
intézménynél 

-17 390,8 0 -17 390,8 0 

2014. évi módosított előirányzat 0 0 0 0 

 
13. alcím: Fejezeti tartalék 
 
A Fejezeti tartalék előirányzat eredeti előirányzata 2014. évben 477,8 millió forint volt. A 
Kvtv. 23. § (20) bekezdése alapján 2014. szeptember 30-át megelőzően nem lehet 
felhasználni, továbbá az Országgyűlés határozatban adott jóváhagyásával használható fel. Az 
Országgyűlés a fejezeti tartalék felhasználását 2014. évben nem engedélyezte, a tartalék teljes 
összege kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra. A 
2013. évben képzett 477,8 millió forint Fejezeti tartalék felhasználásáról sem történt 
rendelkezés, így kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került 
kimutatásra. 
 

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0 477,8 477,8 955,6 0 – 0 

Támogatás 477,8 477,8 477,8 477,8 477,8 100,0 100,0 

Előirányzat-maradvány 0 0 0 477,8 477,8 – 100,0 

626



627



 

628



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Országgyűlés 

Közbeszerzési Hatóság 
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A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 172. §-a alapján a 
Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata, hogy a közérdeket, az 
ajánlatkérők és az ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan közreműködjön a 
közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és 
elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését. 
 
Intézmény név: Közbeszerzési Hatóság 
Törzskönyvi azonosító: 329190 
www.közbeszerzes.hu 
  
A beszámolási időszakban a közbeszerzési szabályozás stabil, s ebből kifolyólag teljes 
mértékben kiszámítható volt, a módosításokra akár a Kbt-ben, akár annak valamely 
végrehajtási rendeletében csupán jogtechnikai okból volt szükség, annak érdekében, hogy a 
jogrend konzisztenciája biztosított legyen. 
 
A Kbt. a fenti okból mintegy 8 alkalommal módosult, ezek közül kiemelendőek a 2014. 
január 1-jei, illetve március 15-i hatállyal történt módosítások. Mindkét alkalommal változott 
a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács létszáma január 1-ével 14, majd március 
15-ével 15 tagúra bővült, amit az indokolt, hogy a közérdekű célok, az ajánlatkérők és az 
ajánlattevők megfelelő képviseletet kapjanak. A március 15-ével életbe lépett további 
változásokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
hatályba lépése indokolta, mivel a közbeszerzés szabályai szorosan kötődnek a mindenkori 
Ptk. szabályaihoz, a gyakorlatban azokkal szerves egységben alkalmazandóak, ezért a Kbt. 
rendelkezéseit az új Ptk.-hoz kellett igazítani, hogy a polgári jogi szabályokkal való összhang 
megteremtődjön. 
 
Az Európai Unió 2014-ben elfogadott új közbeszerzési irányelvei alapján a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell (a központosított ajánlatkérő szervekre nézve 2017. április 18-ig, 
valamennyi ajánlatkérő szervezetre pedig 2018. október 18-ig) az alábbiakat: 
- a hirdetmények elektronikus formában történő feladását,  
- a közbeszerzési dokumentumok elektronikus formában való rendelkezésre bocsátását,  
- az eljárás menetében a teljes körű elektronikus kommunikációt.  
 
A Miniszterelnökség által 2014. október 30-án kiadott Koncepcionális Javaslat összefoglalta 
az új irányelvekkel kapcsolatos elképzeléseket, mely tartalmazza az e-közbeszerzés hazai 
bevezetésével összefüggő előzetes elgondolásokat is. A Koncepcionális Javaslat kiemeli, 
hogy egységes állami e-közbeszerzési rendszer (EKR) kialakítása és bevezetése szükséges. 
 
A Hatóságnak a 2007-2014. közötti időszakban sikerült olyan fejlesztéseket véghezvinni, 
amelyekre építkezve tovább lehet lépni az e-közbeszerzés terén.  
 
A lefolytatott közbeszerzési eljárások jellemzői: 

A Hatóság a megjelent hirdetmények alapján statisztikai elemzéseket készít, mely szerint a 
2014. évben az ajánlatkérők összesen 14 197 eredményes eljárást folytattak le, amely 19,4%-
os növekedést jelent a 2013. évben regisztráltakhoz képest.  Az értéket tekintve ugyanakkor 
csökkenés tapasztalható, a 2 135,9 Mrd Ft-os összérték 10,8%-kal marad el a korábbi évben 
mért 2 394,3 Mrd Ft-tól. 
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Az európai uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzések aránya a darabszámot tekintve a 
korábbi évhez hasonlóan alakult, az értéket figyelembe véve 11,9%-os visszaesés 
tapasztalható. 
 
Az uniós eljárásrendben a korábbi évekhez hasonlóan a 2014. évben is a nyílt eljárástípus 
dominált, amely a legnagyobb nyilvánosságot és átláthatóságot biztosítja. 
 
A beszámolási időszakban a nemzeti eljárásrendben az ajánlatkérők közbeszerzéseik 
lefolytatására a legtöbb esetben (55,9%) a Kbt. 122/A. § szerinti eljárást választották, amely 
lehetővé teszi, hogy az egy meghatározott becsült értéket el nem érő árubeszerzésekre, 
szolgáltatásokra és építési beruházásokra felhívás közzététele helyett legalább három 
gazdasági szereplőt közvetlenül írásban ajánlattételre kérjenek fel. 
 
A közbeszerzések ajánlatkérői oldalról történő vizsgálata alapján az látszik, hogy 2014. évben 
a regionális/helyi szintű ajánlatkérők bizonyultak a legnagyobb közbeszerzőknek: az összes 
eljárás 45,8%-át ők folytatták le, ami az érték 27,9%-át jelentette.  
 
A 2014. évben a beszerzési tárgyak közül az építési beruházások domináltak mind az 
eljárások száma, mind azok értéke tekintetében szemben a korábbi évvel, amikor a 
darabszámot figyelembe véve még a szolgáltatás-megrendelésre kiírt eljárások szerepeltek az 
első helyen. 
 
Az önmagukat mikro-, kis és középvállalkozásként besoroló ajánlattevők az eljárások 84,0%-
át nyerték el, ami lényegében megegyezik a korábbi év azonos időszakának arányával 
(83,8%). Az értéket tekintve ugyanakkor a kkv-k teljesítményének számottevő javulásáról 
beszélhetünk: az eljárások összértékéből való részesedésük a 2013. évi 27,5 %-ról 40,7%-ra 
nőtt. 
 
Egyes kiemelt feladatok ellátása 

 
A Közbeszerzési Értesítő – a Hatóság hivatalos lapja – 2008. július 1. óta kizárólag 
elektronikus formában jelenik meg a Hatóság honlapján (főszabály szerint heti három 
alkalommal: hétfőn, szerdán és pénteken). 2014. évben 152 lapszám került közzétételre. 
 

A vonatkozó jogszabályok alapján a Hatóság tartalmi és formai szempontból ellenőrizte a 
kötelezően, illetve nem kötelező hirdetményellenőrzés esetén kérelemre, az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, illetőleg a Közbeszerzési Értesítőben közzétételre kerülő hirdetményeket. 
A nem kötelező hirdetményellenőrzés körében, ha a kérelmező nem kérte a 
hirdetményellenőrzést, a hirdetményeket díjmentesen továbbította az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának, illetve közzétette a Közbeszerzési Értesítőben. 
 
A közbeszerzésekben résztvevők informálását és a közérdekű bejelentések kezelését a 
Hatóság kiemelt feladatának tartja. 2014. évben mintegy 330 darab a Közbeszerzési Hatóság 
elnökéhez címzett állásfoglalás-kérésre adtunk írásbeli véleményt a Kbt. és végrehajtási 
rendeletei értelmezése tárgyában, továbbá változatlanul lehetőséget biztosítottunk arra, hogy 
minden hét hétfő és szerda délutánján a jogalkalmazók telefonon kérhessenek segítséget a jogi 
tanácsadóinktól. 2014. évben a 2013. évhez képest csekély mértékben ugyan, de nőtt a 
közérdekű bejelentések száma, 60 közérdekű bejelentés érkezett a Hatósághoz. A beszámolási 
időszakban a Közbeszerzési Hatóság elnöke a közérdekű bejelentések alapján összesen 12 
esetben látta indokoltnak jogorvoslati eljárás kezdeményezését. 
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A Kbt. 172. § (2) bekezdésének l) pontja alapján a Hatóság keretében működő Tanács 
feladata a közbeszerzési szerződések módosítása jogszerűségének figyelemmel kísérése. A 
2014. év során a Hatóság elnöke 12 esetben kért további tájékoztatást ajánlatkérőktől, melyek 
közül 4 esetben kezdeményezett jogorvoslati eljárást azért, mert az indokolás alapján 
valószínűsíthetően a Kbt.-be ütköző módon módosították a szerződést. 
 
A Hatóság, mint az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés, a közbeszerzési 
referens szakképesítés Országos Képzési Jegyzék szerinti egyik felelőse, a szakképesítéshez 
kapcsolódó szakmai és technikai feladatok jelentős részét ellátta a 2014. év során is. Az 
elmúlt években megkezdett gyakorlata alapján a Hatóság továbbra is nagy figyelmet szentelt 
közéleti természetű feladatai ellátásának. E körben kiemelt célként kezeli, hogy szabályozott 
keretek között működjön együtt felsőfokú oktatási intézményekkel közbeszerzési szakirányú 
továbbképzési lehetőségének kialakításával, az együttműködés – több intézménnyel is – a 
2014. év során is megvalósult, továbbá az elmúlt években megkezdett gyakorlata alapján 
folyamatosan aktív szerepet vállal a közbeszerzési jogalkalmazók közbeszerzési tárgyú 
konferenciákon történő tájékoztatásában.  
 
A Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének ec) alpontja alapján a Hatóság keretében működő Tanács 
vezeti a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékét. 2014-ben 82 kérelmező nyújtott be 
névjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a Hatósághoz, közülük 80-an nyertek 
felvételt a névjegyzékbe. A névjegyzékben 2014. december 31-én összesen 655 hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó szerepelt, így számuk a 2013. évihez (629) képest növekedett. 
 
A Kbt. 172. §-a (2) bekezdésének o) pontja a Hatóság keretében működő Tanács feladataként 
nevesíti a nemzetközi kapcsolatok ápolását, mely szerint a Hatóság hatáskörébe tartozik a más 
államok közbeszerzési szervezeteivel való kapcsolattartás. A nemzetközi szervezetekkel való 
kommunikáció első helyi felelősének feladatait 2014-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
majd a Miniszterelnökség látta el. A Hatóság a nemzetközi kapcsolattartással összefüggő 
feladatait a 2014. évben is az illetékes szaktárcával szoros szakmai együttműködésben látta el. 
 

A Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenységének jellemzői 

 
A közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra, a minősített beszerzésre, valamint a minősített 
beszerzési eljárásra, a védelmi beszerzésre, valamint a védelmi beszerzési eljárásra vonatkozó 
jogszabályok megsértése miatt indult eljárás lefolytatása - ideértve az előminősítési ügyekben 
indított jogorvoslati eljárást is - a Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik. 
 
A jogorvoslati struktúra, benne a Tanács mellett, a Közbeszerzési Hatóság keretében működő 
Döntőbizottság, mint autonóm államigazgatási szerv megfelel az európai uniós jogi 
követelményeknek, teljesíti az Európai Unió irányelveiben a jogorvoslati rendszerrel szemben 
támasztott kritériumokat, így a függetlenség alapvető követelményét is. 
 
A Döntőbizottság egyfokú közigazgatási eljárásban meghozott minden döntése írásbeli, 
nyilvános és indokolással ellátott, amelyek bíróság által felülvizsgálhatóak. 
 
A Döntőbizottság tárgyalásai fő szabályként nyilvánosak, a honlapon közzétett adatokból 
nyomon követhetőek, 2009-től már a benyújtott jogorvoslati kérelmek és hivatalból induló 
kezdeményezések haladéktalanul, a Döntőbizottság valamennyi döntése a döntés meghoza-
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talának napján közzétételre kerül a honlapon, így biztosított az elektronikus elérhetőség és 
kereshetőség. 
 
A Döntőbizottság eljárása megfelel a gyors és hatékony jogorvoslat követelményének is. 
Az elmúlt években az ügyek összetettebbekké, bonyolultabbakká váltak, azonban így is 
igyekszik a Döntőbizottság a határidők betartására. Az elmúlt év adatai szerint a 
Döntőbizottság átlagosan 29 nap alatt hozta meg a döntéseit. 
 
A szerződéskötési moratórium biztosítja a jogsértő döntések megsemmisítésének, a 
reparációnak a lehetőségét, amennyiben jogorvoslati kérelmet vagy hivatalból induló 
kezdeményezést nyújtanak be, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési 
ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 
Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. A Döntőbizottsághoz a 2014. évben 15 
szerződéskötés engedélyezése iránti kérelmet terjesztettek elő az ajánlatkérők, melyből a 
Döntőbizottság 6 esetben engedélyezte a szerződés megkötését.  
 
A Döntőbizottság az érdemi döntéseiben összesen 177 esetben semmisítette meg az 
ajánlatkérők jogsértő döntéseit.  
 
A Döntőbizottság előtt a 2014. évben 986 jogorvoslati eljárás indult, amely a 2013. évi 
jogorvoslati eljárások számához képest 72,4 %-os emelkedést mutat.  
A beszámolási időszakban lefolytatott összes jogorvoslati eljárás közül 392 esetben állapított 
meg a Döntőbizottság jogsértést, amely az érdemi döntések 78,7 %-a.  
A Döntőbizottság a jogsértőkkel szemben a 2014. évben 169.417.500,- Ft bírságot szabott ki.  
2014. évben kezdeményezett 986 jogorvoslati eljárás közül a jogviták 54,6%-a, 539 ügy 
véglegesen befejeződött a Döntőbizottság döntésének meghozatalával.  
 
A magyar közbeszerzési jogorvoslati rendszerben a jogalkotó biztosította annak ellenőrzését, 
átláthatóságát, hogy az ajánlatkérők csak a törvényi feltételek megléte esetén folytathassanak 
le hirdetmény közzététele nélküli eljárásokat. A Döntőbizottság elnöke törvényességi 
ellenőrzési jogkört gyakorol a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárások 
tekintetében.  
2014. évben az ajánlatkérők 965 esetben tájékoztatták arról a Döntőbizottság elnökét, hogy 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indítottak.  
A Döntőbizottság elnöke a közbeszerzési törvényben biztosított jogkörében eljárva összesen 
93 esetben indított hivatalból jogorvoslati eljárást hirdetmény közzététele nélküli 
közbeszerzési eljárásokkal szemben. A jogorvoslati eljárások eredményeként 43 esetben 
került sor jogsértés megállapítására, illetve további jogkövetkezmények alkalmazására, amely 
az érdemben elbírált ügyek 82,7 %-a.  
 
A közbeszerzési törvény biztosítja a Döntőbizottság közigazgatási határozatainak bírósági 
felülvizsgálatát. 2014-ben 447 esetben kérték a felek a Döntőbizottság döntéseinek a 
felülvizsgálatát, mely azt jelenti, hogy az ügyek 45,3%-át támadták meg bíróság előtt, amely 
megtámadási arány magasabb a korábbi évekhez képest. A bírósági felülvizsgálatok több évi 
eredményét áttekintve az a következtetés vonható le, hogy a bíróságok túlnyomó részben 
jogszerűnek találják a Döntőbizottság döntéseit, csekély mértékű a hatályon kívül helyezés és 
nagyon alacsony arányú a megváltoztatás. Az összesített adatok szerint a 2014. évben az 
ügyfelek és a bíróságok a döntések 59,6 %-át fogadták el és tartották jogszerűnek.  
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Ezen adatok egyértelműen igazolják azt, hogy a Döntőbizottság jogorvoslati tevékenysége 
gyors és magas színvonalú. 
 
Az előirányzatok alakulása 

 

Fejezet és intézmény 

 

Megnevezés 

2013. évi 

tény 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 262,9 1 664,0 1 664,0 4 020,2 3 036,7 134,2 75,5 

ebből: személyi 
juttatás 

591,4 597,5 597,5 711,5 636,2 107,6 89,4 

Bevétel 2 260,8 1 524,0 1 524,0 1 681,8 2 406,6 106,5 143,1 

Támogatás 418,2 140,0 140,0 141,2 141,2 33,8 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

1 219,1 0,0 
- 

2 197,2 1 708,3 140,1 77,7 

Létszám (fő)  89 100 100 100 87 95,5 85,0 

 
     millió forintban egy tizedessel          fő 

 
Megnevezés 

 
Kiadás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
engedélyezett  

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

1 664,0 1 524,0 140,0 597,5 100 

Módosítások jogcímenként      
- 2013. évi költségvetési 
kötelezettség vállalással terhelt 
maradvány 1562/2014. (X.2.) Korm. 
határozat 

 
840,1 

 
840,1 

  
14,5 

 

- 2013. évi szabad maradvány 1 357,1 1 357,1    
- Bérkompenzáció az 1201/2014. 
(IV.1.) és 1746/2014. (XII.15.) 
Korm. határozatok alapján 

 
1,2 

 
 

 
1,2 

 
0,8 

 

- Előirányzat módosítás 
többletbevétel terhére 

125,4 125,4  98,7  

- ÁROP-3.1.218/A-2013-2013-
0014/T pályázathoz kapcsolódó 
támogatás 

 
24,0 

 
24,0 

   

- Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatás, lakáskölcsön 

 
8,4 

 
8,4 

   

2014. évi módosított előirányzat 4 020,2 3 879,0 141,2 711,5 100 
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Intézmény 
 
A Hatóság 2014. évben 2 406,6 millió forint saját bevételből, 133,0 millió forint költségvetési 
támogatásból, valamint a 2013. évben jóváhagyott, 2014. évi 1 700,1 millió forint 
pénzmaradványból gazdálkodott. 
 
 

Megnevezés 

2013. évi 

tény 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 250,3 1 655,8 1 655,8 4 003,8 3 028,5 134,6 75,6 

ebből: személyi 
juttatás 

591,4 597,5 597,5 711,5 636,2 107,6 89,4 

Bevétel 2 260,8 1 524,0 1 524,0 1 681,8 2 406,6 106,5 143,1 

Támogatás 410,0 131,8 131,8 133,0 133,0 32,4 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

1 219,1 0,0 
- 

2 189,0 1 700,1 139,5 77,7 

Létszám (fő)  89 100 100  87 97,7 87,0 

 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

 
Megnevezés 

 
Kiadás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
engedélyezett 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

1 655,8 1 524,0 131,8 597,5 100 

Módosítások jogcímenként      
- 2013. évi költségvetési 
kötelezettség vállalással terhelt 
maradvány 1562/2014. (X. 2.) Korm. 
határozat 

 
831,9 

 
831,9 

  
14,5 

 

- 2013. évi szabad maradvány 1 357,1 1 357,1    
- Bérkompenzáció az 1201/2014. 
(IV. 1.) és 1746/2014. (XII. 15.) 
Korm. határozatok alapján 

 
1,2 

 
 

 
1,2 

 
0,8 

 

- Előirányzat módosítás 
többletbevétel terhére 

125,4 125,4  98,7  

- ÁROP-3.1.218/A-2013-2013-
0014/T pályázathoz kapcsolódó 
támogatás 

 
24,0 

 
24,0 

   

- Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatás, lakáskölcsön 

 
8,4 

 
8,4 

   

2014. évi módosított előirányzat 4 003,8 3 870,8 133,0 711,5 100 
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Bevételek alakulása 

A saját bevételek hirdetményellenőrzési- és közzétételi díjakból, a döntőbizottsági eljáráshoz, 
a minősített ajánlatevők hivatalos jegyzékbe vételéhez és a hivatalos közbeszerzési 
tanácsadók névjegyzékbe vételéhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjból tevődtek össze, 
melyet kizárólag az alaptevékenység finanszírozására fordítottunk. A bevételek között 
meghatározók a közhatalmi bevételek, amelyek 2014-ben 2,4%-kal bővültek. 
A közhatalmi bevételek 2014. évi eredeti előirányzatának növelésére azért került sor, mert bár 
a hirdetményellenőrzési feladatok számottevően nem bővültek, a közbeszerzési eljárásoknál 
jelentős növekedés következett be, melynek okai: 

- egyrészt a 2007-2013-as időszak zárásához kapcsolódóan az európai uniós forrásokból 
megvalósuló projektekhez kapcsolódó, 

- másrészt a Kbt. egybeszámítási szabályainak enyhítése miatt, különösen a hirdetmény 
nélkül megindított 

közbeszerzési eljárások számának növekedése, így az ellenőrzésükhöz kapcsolódó díjbevétel 
is növekedett. 
 
A Hatóság 2014. évi költségvetésének módosítására jellemzően kormányzati intézkedés, a 
pénzmaradvány igénybevétele, a bevétel-többlet (költségvetés-növelés), valamint a költ-
ségvetés végrehajtása során felmerült igényeknek megfelelően belső átcsoportosítás miatt 
került sor.   
 
Személyi juttatások 

A Hatóság létszáma 2014-ben eredeti előirányzatként 100 fő volt, amely létszám-előirányzat 
év közben nem változott.  A megbízási szerződéssel és részmunkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalók figyelembe vételével 2014. év végére a munkajogi létszám 91 fő volt, 87 fő 
foglalkoztatott létszám mellett. 
A személyi juttatások előirányzatát az év közben a saját bevételekből bővítették, mivel a 
2014. évi költségvetés tervezésekor nem volt mód jutalmak, céljuttatások betervezésére. A 
tényleges teljesítés ugyan elmaradt a módosított előirányzattól, de a 2013. évi értéket azért 
haladta meg, mert az őszi, év végi vezetőváltásokkal összefüggésben merültek fel többlet 
kifizetési igények. 
 

Előirányzat-maradvány 

A 2014. évi elszámolásban a Hatóság 1 393,5 millió forint szabad előirányzat-maradványt 
mutatott ki, amelynek visszahagyását kérte az elektronikus közbeszerzés rendszerének 
kialakításával összefüggő feladatokra. A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-
maradvány 306,5 millió forint. 
 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Fejezeti tartalék 

 
A 2013. évi XCII. törvény a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. 
évi CCIV. törvény módosításáról 7.§-a értelmében 2013. június 30-áig fejezeti tartalékot 
kellett létrehozni, amely a Hatóságnál 8,2 millió forint volt. A Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a fejezeti tartalék mértékét 
szintén 8,2 millió forintban állapította meg. Az Országgyűlés a fejezeti tartalék felhasználását 
2014. évben nem engedélyezte, a tartalék teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványként került kimutatásra. 
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8. cím: Pártok támogatása 

A pártok 2014. évi támogatásai előirányzata együttesen 2 548,9 millió forint volt, ami 
megegyezik az előző évi eredeti előirányzattal. A támogatás pártok közötti elosztása 
év közben – a választási eredményeknek megfelelően, „a pártokat és a 
pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása 
eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, 
valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról” szóló 
1321/2014. (V. 30.) Korm. határozat alapján – megváltozott.  

A teljesítés az eredeti előirányzatnak megfelelően 2 548,9 millió forint volt. A pártok a 
párttörvényben foglaltaknak megfelelően kapták támogatásukat. 

 
9. cím: Pártalapítványok támogatása 

A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási 
tevékenységet végző alapítványok támogatásának eredeti előirányzata 2014-ben az 
előző évekkel megegyezően 1 260,9 millió forint volt. A támogatás elosztása év 
közben – a választási eredményeknek megfelelően, „a pártokat és a pártalapítványokat 
az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása eredményének megfelelően 
megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló 
előirányzatok közötti átcsoportosításról” szóló 1321/2014. (V. 30.) Korm. határozat 
alapján – megváltozott. Az alapítványok a párttörvényben foglaltaknak megfelelően 
kapták támogatásukat.  

A 1 260,9 millió forint módosított előirányzathoz képest 1 250,8 millió forint került 
ténylegesen kifizetésre. A 10,1 millió forint elmaradás oka, hogy a Demokratikus 
Koalíció által alapított Új Köztársaságért Alapítványnak a bíróság általi jogerős 
nyilvántartásba vétele 2014. szeptember 30-ig nem történt meg, emiatt az alapítvány a 
2014. III. negyedévi támogatásától (10 058 ezer forinttól) elesett. 

 
10. cím: Kampányköltségek 

Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről 
szóló 2013. évi LXXXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően 6 000,0 millió 
forintos előirányzat a 2014. évi választásokhoz kapcsolódó kampányköltségek 
finanszírozását szolgálta. A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvény 5. melléklete alapján az I. Országgyűlés fejezet 10. 
Kampányköltségek cím előirányzat teljesülése módosítás (külön szabályozás) nélkül 
eltérhet az előirányzattól, mely előirányzat végül 6 481,5 millió forint összegben 
teljesült az alábbiak szerint:  

A pártok és nemzetiségi önkormányzatok támogatásának egyenlege 6 065,9 millió 
forinttal zárult: ebből a pártok részére 5 820,8 millió forint, míg a nemzetiségi 
önkormányzatoknak 298,5 millió forint támogatás került kifizetésre, melyből a 
nemzetiségi önkormányzatok részéről 53,4 millió forint összegben történt 

641



642



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Országgyűlés 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

  

643



 

644



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

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

Törzskönyvi száma: 795779  
ÁHTI azonosító száma: 331717 
honlapjának címe: www.naih.hu  

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – fejezeti jogosítványokkal 
rendelkezik.  

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

Önállóan működő, önálló gazdálkodó szervezettel rendelkező, autonóm államigazgatási 
szerv.  

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

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

A székházunk belső felújítása 2012 elején kezdődött, 2014. május végén fejezte be az MNV 
Zrt által megrendelt, és finanszírozott kivitelező társaság. Az elhúzódó felújítás 
nagymértékben befolyásolta, sokszor időben korlátozta a kiadási előirányzat időbeni 
teljesítését, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány nagyságát, mivel a megrendelések 
teljesítésének módosítását kellett kezdeményeznünk egyes esetekben. 
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 2014. évi előirányzatainak összesített adatai
  

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel   %-ban  
Kiadás 481,5 510,5 510,5 653,0 536,1 111,3 82,1 

 ebből:  személyi 
juttatás 

293,1 303,9 303,9 341,6 326,4 111,4 95,6 

Bevétel 17,0 0,0 0,0 98,3 36,6 215,3 36,7 

Támogatás 477,5 510,5 510,5 511,2 511,2 107,1 100,0 

Előirányzat-maradvány 30,5 – – 43,5 43,5 142,6 100,0 

Létszám (fő)  56 65 65  60 112,5  

 

A NAIH költségvetési támogatása 2013. évi CCXXX. törvény szerint 510,5 millió forint volt, 
mely összegből zárolásra került 9,5 millió forint fejezeti tartalék a Fejezeti kezelésű 
előirányzaton.  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság összesített  előirányzat módosítási adatai 

       millió forintban egy tizedessel              fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 

(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

510,5   510,5 303,9 65 

Módosítások jogcímenként           

− 1201/2014.(IV. 1.) Korm. 
határozat kompenzáció 

0,5   0,5 0,3   

− 2013.évi maradványok igénybe-
vétele 

34,0  34,0   7,5   

− 1515/2014. (IX. 16.) Fejezeti 
tartalék 2013.évi maradvány 
átcsoportosítás intézményi 

9,5 9,5       

− Működési célú támogatás 
államháztartáson belül EKOP 1.1.17 
2012-2013-0001 pályázat 

27,6 27,6   17,4   

− Felhalmozási célú támogatás 
államháztartáson belül EKOP 1.1.17 
2012-2013-0001 pályázat 

43,3 43,3       

− 1746/2014 (XII. 15.) Korm. 
határozat kompenzáció elszámolása 

0,2   0,2 0,2   

− Többlet bevétel adatvédelmi audit 
szolgáltatás Ellenértéke 

9,6 9,6   9,6   

− Többlet bevétel  
kártérítés+költségtérítés+egyéb 
bevételek 

5,4 5,4   3,5   
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− Többlet bevétel gk.értékesítés 0,3 0,3       

− Többlet bevétel kiszámlázott ÁFA 2,6 2,6       

− Átcsoportosítás személyi 
juttatásból dologi javára 

-0,8     -0,8   

− Átcsoportosítás személyi 
juttatásból dologi javára 

0,8         

− 1515/2014. (IX. 16.) Fejezeti 
tartalék 2013.évi maradvány 
Felhasználása 

9,5  9,5       

2014.évi módosított előirányzat 653,0 141,8 511,2 341,6 65 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 01. alcím 

Céljaink megvalósítását segítette az Országgyűlés által elfogadott CCXXX. törvény 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről, mely a költségvetési tárgyalásaink  után 
pozitívan alakult. 2014-ben az éves költségvetés  által - a teljesítmény értékelés alapján - a 
köztisztviselőinknél az átsorolások,  illetmény eltérítések egy részét meg tudtuk valósítani, és 
kinevezhettünk három fő  vizsgálót, az Info törvényben előírt 10 %-os létszám alapú 
kötelezettségből. Meg tudtuk valósítani a 2014. évre kitűzött szakmai céljainkat is. Ezen 
kívül az EKOP 1.1.7. 2012-2013. pályázatból megvalósulhatott 40 670 ezer forint értékű 
informatikai eszköz  beszerzés. A pályázaton kívül további beruházást tudtunk elvégezni. 
Ezek olyan  informatikai eszközök, melyek a pályázati forrásból nem voltak beszerezhetők. 
Ezen  kívül olyan biztonságtechnikai beruházásokat is megrendelhettünk, melyekkel 
nemzetbiztonsági szempontból kiemelt irodaépület védettségének biztonsági beruházását 
tudtuk biztosítani. Ennek forrása az 1515/2014. (IX. 16.) Kormányhatározatban visszahagyott 
2013. évi 9,5 millió forint Fejezeti tartalék,  valamint a 2014. évi felhalmozási támogatási 
előirányzat volt.   A fentieken kívül beszereztünk un. „futó” személygépkocsit (a meglévő 10 
éves gépkocsi helyett), a 2013. évi felhalmozási maradványból, mely a különféle 
üzemeltetési célú anyagbeszerzésekre szolgál, valamint a hatósági kiszállásokhoz, az 
adatvédelmi vizsgálatokhoz használjuk.   

A Hatóság a 2014-es év folyamán – az állampolgári beadványokkal kapcsolatos hatósági 
eljárás mérlegelésén túl –, adatvédelmi hatósági eljárás keretében az alábbi témákra különös 
figyelmet fordított a többi hatósági feladat mellett: 

-  kintlévőség-kezeléssel, követeléskezeléssel, adósság-behajtással foglalkozó cégek 

adatkezelése, 

- termékbemutatók adatkezelésének vizsgálata, 

- direkt marketing technikák. 

 
2014-ben 30 hatósági eljárás indult. Az ügyek többsége 2015-re átnyúlóan még folyamatban 
van. A 2014-ben indult ügyek közül 7 esetben született döntés. Hat határozatban állapított 
meg a Hatóság jogsértést, és szabott ki bírságot összesen 32,8 millió forint összegben. Egy 
esetben megszüntette az eljárást, mivel jogsértést nem tárt fel.  

A Hatóság 2014-ben (a 2013-as évből áthúzódott ügyekkel együtt) összesen 18 ügyet zárt le, 
amelyből 17 esetben állapított meg jogsértést és 16 esetben szabott ki bírságot, melynek 
összege 45,35 millió forint volt. A hatóság gazdasági szervezete kezeli a bírsággal 
kapcsolatos feladatokat, nyilvántartja, és havonta átutalja a központi költségvetés számára.  
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A NAIH együttműködési megállapodást kötött a Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) és a 
Magyar Nemzeti Bankkal (MNB), melynek keretei között kölcsönösen segítik egymást 
hatósági feladataik ellátásában. 

Az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése a személyes adatok védelméhez és a közérdekű 
adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzését határozza meg a Hatóság 
feladataként. Az információs alapjogok érvényesülésének kereteit a jogszabályok határozzák 
meg, ezért a Hatóságnak a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát 
illetően a jogalkotást és a jogszabályok hatályosulását is figyelemmel kell kísérnie, hogy 
szükség esetén javaslatot tegyen a jogalkotónak a szabályozás korrekciójára. Ehhez az Infotv. 
38. § (4) bekezdés a) pontja biztosít jogalkotási véleményezési és javaslattételi jogkört. 
Ugyanakkor a személyes adatok védelmét illetően a Hatóság jogalkotás előkészítésébe való 
bevonása európai uniós követelmény is. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében 
az előzetes adatvédelmi ellenőrzés a jogszabály előkészítése során történhet.  

A fentiekre tekintettel a Hatóság jogalkotással kapcsolatos tevékenységének fő területe 
mindenkor a jogszabálytervezetek véleményezése, rendszerint a tervezetek formális, illetve 
konzultációk során történő közigazgatási egyeztetése.  

A Vizsgálati Főosztály egyik fő feladata, hogy a NAIH-hoz érkező bejelentéseket, 
konzultációs beadványokat megvizsgálja. Ezek száma 2014-ben az összes iktatott ügy több 
mint 60 %-át jelentette. A beérkezett ügyek felölelik a személyes adatok védelmével, illetve 
az információszabadsággal kapcsolatos valamennyi kérdést, problémakört. A Főosztály 
munkatársai látják el továbbá az adatvédelmi audit eljárással kapcsolatos sokrétű feladatokat 
is. 

A titokfelügyeleti hatósági eljárás kizárólag hivatalból indítható, az akkor sem minősül 
kérelemre indult eljárásnak, ha a titokfelügyeleti hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen 
alapuló vizsgálata előzte meg. Az év során volt több ilyen titokfelügyeleti eljárás, melyet a 
hatóság elvégzett.  

Hatóságunk az állampolgárok adatvédelmi és információszabadság panaszainak kivizsgálása 
mellett a „Kulcs a net világához!” gyermekjogi projektünkhöz kapcsolódva továbbra is 
kiemelten foglalkozott a gyermekeket érő adatvédelmi kihívásokkal.  

A 36. Adatvédelmi Biztosok Nemzetközi Konferenciája 

Évente rendezik az Adatvédelmi Biztosok Nemzetközi Konferenciáját, amelynek 2014. 
október 15-16-án Mauritius volt a helyszíne, és amelyen a NAIH is részt vett. A konferencia 
foglalkozott többek között a megfigyeléssel, e-egészségüggyel, net semlegességgel, PET 
technológiákkal, és „big data” témakörökkel. A konferencia résztvevői több nyilatkozatot 
fogadtak el: nyilatkozat az okos eszközökről, a „big data” kérdéseiről, valamint egy 
nyilatkozatot a magánszféra sértetlenségéről a digitális korban és a nemzetközi 
együttműködésről.  

Az információs biztosok európai konferenciája 

2014 novemberében – 2006 után először – rendezték meg Edinburghben az Információs 
biztosok európai konferenciáját, amelyen a NAIH is részt vett. A konferencián az előadások 
és kerekasztal-beszélgetések kiemelten foglalkoztak a Tromsoi Egyezmény ratifikálásával, a 
környezeti adatok nyilvánosságával, vagyis az Aarhusi Egyezmény érvényesülésével. A 
résztvevők megállapodtak, hogy rendszeresítik a biztosok találkozóit, valamint létrehozzák az 
információszabadságért felelős szervek európai hálózatát. 
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A távközléssel foglalkozó nemzetközi adatvédelmi munkacsoport 

A NAIH aktív szerepet töltött be 2014 folyamán a berlini adatvédelmi biztos által létrehozott 
távközléssel foglalkozó nemzetközi adatvédelmi munkacsoport munkájában is. Az Európán 
kívüli adatvédelmi hatóságokat is tömörítő munkacsoportban rengeteg új és jövőbe mutató 
téma került átbeszélésre. A munkacsoport egy memorandumot fogadott el a „big data” 
jelenség adatvédelmi dilemmáival kapcsolatban.  

A berlini munkacsoport emellett aktívan foglalkozott a munkavégzésre használt személyes 
eszközök (Bring Your Own Device), a viselhető számítástechnika (Wearable Computing), a 
biometria és a videó analitika kérdésköreivel is. 

JSB Europol 

Az Europol közös ellenőrző hatóság (JSB Europol) 4 ülést tartott 2014-ben, amelyen 
Magyarországot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság képviselte.  

Hágában, 2014. március 3-7-e között zajlott le az Europol 16. éves ellenőrzése. Az 
ellenőrzést a JSB Europol által adott mandátum alapján egy kilencfős vizsgálócsoport 
folytatta le. Az ellenőrzésben, hasonlóan a tavalyi évhez, a NAIH képviselője is részt vett.  

A JSB Europol 2014 során is hosszas vitákat folytatott az Europol rendelet-tervezetről. A 
vélemény elkészítésében a NAIH is közreműködött.  

A JSB Europol megvitatta az Európai Parlamentnek (EP) az USA nemzetbiztonsági 
programjáról készített jelentését, mely üléseken aktívan részt vett hatóságunk képviselője is.   

Különös figyelmet kaptak 2014 során a JSB Europol munkájában a harmadik államokkal 
való kapcsolatok. Az Európai Bizottság külön engedélye alapján (tekintettel a 2014. nyarán 
történtekre) és az orosz fél nyomatékos kérésére jött létre az Oroszországgal megkötendő 
operatív együttműködésről szóló egyezmény nyitott pontjait tisztázni hivatott kétoldalú 
találkozó, amelyen a NAIH is részt vett.  

A JSB Europol 2014. június 16-i ülésére meghívta az Europollal operatív együttműködésről 
szóló egyezményt kötött harmadik országok adatvédelmi hatóságainak képviselőit is, köztük 
hatóságunk küldöttje is részt vett.   

SISII CSG 

A SISII CSG megkezdte az egységes módszertan kidolgozását a SISII adatvédelmi 
ellenőrzéseihez, amely érdekében létrehozott két alcsoportot is. A jogi kérdéseket vizsgáló 
alcsoporthoz a NAIH is csatlakozott.  

A SISII CSG aktívan működött közre az Európai Bizottság által előkészített Schengeni 
értékelő mechanizmusra vonatkozó új eljárásrend kialakításában is. Ennek során a NAIH 
több fórumon is hangoztatta: ragaszkodik ahhoz, hogy az adatvédelmi ellenőrzés önálló 
modulként megmaradjon, sőt kerüljön integrálásra más modulokba is adatvédelmi szakértő, 
így különösen az N.SIS+SIRENE és a VISA modulokba. 

A SISII CSG állampolgári panaszok nyomán igyekezett megvizsgálni a SISII-ben a 
gépjárművekre kiadott jelzések egyes adatvédelmi kérdéseit. A kérdés hazai rendezése 
érdekében a NAIH is állásfoglalást adott ki 2014 során.  

649



JSA Customs és a CIS SCG 

A JSA Customs 2014 során megtárgyalta a Vámügyi Információs Rendszer (CIS) 2011-es 
ellenőrzésének megállapításait, valamint ajánlásainak nyomon követése céljából összeállított 
egy kérdőívet. A JSA Customs megkezdte továbbá a CIS-t használó hatóságok számára 
készített tájékoztató terjesztésének egyes kérdéseinek feldolgozását és az abból eredő 
feladatok számbavételét. 

Az Eurodac CSG, VIS CSG 

Az Eurodac rendszer Koordinációs Ellenőrzési Csoport (Eurodac CSG) megtárgyalta az 
úgynevezett „advanced data erasure” végrehajtását, amely Horvátország csatlakozása miatt 
kellett volna, hogy maradéktalanul végbe menjen, de több tagállam ezt határidőre mégsem 
hajtotta végre. Ez ügyben a NAIH is hivatalos megkereséssel élt a magyar kormányzati 
szervek felé.  

IMI CSG 

2014. május 6-án tartották meg az ún. Belső Piaci Információs Rendszer (Internal Market 
Information System, IMI) Koordinációs Ellenőrző Csoport (IMI CSG) első ülését. Az IMI-t 
az Európai Unió és az EGT tagállamok közigazgatási rendszerei közötti hatékony és gyors 
kommunikáció érdekében fejlesztette ki az Európai Bizottság. A Koordinációs Ellenőrző 
Csoport formájában a tagállamok adatvédelmi hatóságai és az EDPS közösen látja el, 
amelyben a NAIH is aktívan részt vesz.  

A NAIH a megbeszélések alatt az IMI-vel kapcsolatosan különösen fontosnak tartotta az 
adatalanyok jogai érvényesítésének monitorozását, az eredeti céltól eltérő adatkezelési 
célokra történő felhasználás és a közvélemény megfelelő szintű tájékoztatásának kérdéseit is.  

A NAIH két, kiberbiztonsággal foglalkozó konferencián is előadóként képviseltette magát.  

2014. július 2-4 között Magyarországra látogatott az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa, 
Nils Muiznieks Biztos úr. Hivatalos programja részeként 2014. július 3-án látogatást tett a 
NAIH-nál. A moldáv adatvédelmi hatóság 3 fős delegációja egy tanulmányút keretében 
látogatott el 2014. május 5-6-án a NAIH-hoz.Egy 5 fős grúz delegáció érkezett 2014. 
november 27-én a NAIH-hoz azzal a céllal, hogy tanulmányozzák a Hatóság működését, 
szervezeti felépítését.  

Arcades projekt 

Az Európai Unió Bizottsága 2014 júliusában fogadta el a lengyel adatvédelmi biztos 
(GIODO – Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection) által koordinált, és 
a NAIH, a Brüsszeli Vrije Egyetem (VUB – Vrije Universiteit Brussel) egyik kutatócsoportja 
(Research Group on Law, Science, Technology and Society (LSTS), valamint a szlovén 
adatvédelmi biztos (IP – Information Commissioner of the Republic of Slovenia) 
partnerségével megvalósuló „ARCADES” („Introducing dAta pRoteCtion AnD privacy 
issuEs at schoolS in the European Union”) elnevezésű projektpályázatot, amelynek fő 
célkitűzése az, hogy az adatvédelmi ismeretek oktatását az Európai Unió tagállamainak 
közoktatási rendszerében a 6-18 éves korosztály számára bevezessék. A projektben 
Hatóságunk konzorciumi tagként, tevékenyen vesz részt.  

A 2014. év működésének, gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzését, – megbízás 
alapján, továbbra is – a szervezettől független belső ellenőr végezte. 
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A 2013. évi költségvetési tervezéshez általunk benyújtott, működési és fejlesztési célú 
igényeinket alátámasztó dokumentumok alapján, az Országgyűlés által elfogadott 
sarokszámok javítottak a helyzetünkön. Összességében 11,3%-kal, 29 millió forinttal 
emelkedett a költségvetési támogatásunk, mely a személyi működési költségvetésünket 
érintette, 11,4 %-os növekedéssel. A személyi kiadások előirányzata 10,8 millió forinttal 
emelkedett. 

Előirányzatok alakulása  

 

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel   %-ban  

Kiadás 469,4 501,0 501,0 634,0 526,6 112,2 83,1 

 ebből:  személyi 
juttatás 

293,1 303,9 303,9 341,6 326,4 111,4 95,6 

Bevétel 17,0 - - 98,3 36,6 215,3 37,2 

Támogatás 468,0 501,0 501,0 501,7 501,7 107,2 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

18,4 - - 34,0 34,0 184,8 100,0 

Létszám (fő) 56 65 65  60 112,5  

A bevételi előirányzat növekedése 2013. évhez képest 115,3%-os mértékű, melynek 
magyarázata az előre nem tervezhető audit bevétel, valamint az Uniótól visszatérített külföldi 
kiküldetés utazási költségtérítése.  

Az előirányzat maradvány 84,8%-os emelkedésének, valamint a kiadási teljesítés 16,9%-os 
nagyságának oka az előző évhez képest, az elhúzódó kötelezettségvállalás az irodaház 
elhúzódó felújításának következménye.  

A bevételi teljesítés 37,5%-os mértékének oka a nem teljesült EKOP 1.1.7. pályázati 
elszámolás 2014-ben.  

651



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság intézményi  előirányzat módosítási adatai 

      millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

501,0   501,0 303,9 65 

Módosítások jogcímenként            
− 1201/2014.(IV. 1.) Korm. határozat 
kompenzáció 

0,5   0,5 0,3   

− 2013.évi maradványok igénybevétele 34,0 34,0    7,5   
− 1515/2014. (IX. 16.) Fejezeti tartalék 
maradvány átcsoportosítás felhasználás 

9,5 9,5       

− Működési célú célú támogatás 
államháztartáson belül EKOP 1.1.17 
2012-2013-0001 pályázat 

27,6 27,6   17,4   

− Felhalmozási célú támogatás 
államháztartáson  belül EKOP 1.1.17 
2012-2013-0001 pályázat 

43,3 43,3       

− 1746/2014 (XII.15.) Korm. 
határozatkompenzáció elszámolása 

0,2   0,2 0,2   

− Többlet bevétel adatvédelmi audit 
szolgáltatás Ellenértéke 

9,6 9,6   9,6   

− Többlet bevétel  
kártérítés+költségtérítés+egyéb 
bevételek 

5,4 5,4   3,5   

− Többlet bevétel gk.értékesítés 0,3 0,3       
− Többlet bevétel kiszámlázott ÁFA 2,6 2,6       
− Átcsoportosítás személyi juttatásból 
dologi javára 

-0,8     -0,8   

− Átcsoportosítás személyi juttatásból 
dologi javára 

0,8         

2014.évi módosított előirányzat 634,0 132,3 501,7 341,6 65 

 

A kiadási előirányzat teljesítése  

 millió forintban egy tizedessel 

 Kiadási jogcímek 
Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

Tényleges 

pénzforgalmi 

maradvány 

Maradvány 

EKOP 

Személyi juttatások 341,6 326,4 4,3 10,9 

Munkaadókat terhelő járulékok 97,0 91,3 2,8 2,9 

Dologi kiadások 95,2 78,1 12,2 4,9 

Egyéb működési kiadások 3,0 2,5 0,5 0 

Beruházások 97,2 28,2 25,9 43,1 

Összesen 634,0 526,6 45,7 61,7 

A 326,4 millió forint összegű személyi juttatások kiadási előirányzat teljesítésén belül, a 
rendszeres személyi juttatások kiadása 79,7%-ot (260,2 millió forintot) tesz ki a teljes 
személyi juttatáson belül. Az EKOP pályázathoz kapcsolódó céljuttatás 11,0%-kot. A 
különféle költségtérítések, és egyéb juttatások 2,3 %, a reprezentációs kiadások kevesebb, 
mint 0,1% összeget jelentettek.  

A dologi kiadásokon belül kiküldetési kiadásokra 17%-ot, az egyéb szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatásokra 15%-ot, üzemeltetési anyagbeszerzésre 12%-ot, a karbantartásokra 4 
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%-ot, a közüzemi díjra és egyéb kommunikációs szolgáltatásra 5-5 %-ot, a működési célú 
előzetesen felszámított áfára 15-ot, míg a fizetendő áfára 4%-kot fizettünk ki.  

Intézményi beruházások között a számítástechnikai eszközök beszerzése 3,5 millió forint 
(21%), egyéb gépek berendezések (informatikai és ügyviteli) vásárlása 5,5millió forint (34%) 
összegbe került. Szolgálati gépjármű vásárlása történt – az elnökhelyettes részére – 7,3millió 
forint értékben, az erre fordítható 10 millió forintos keretnél lényegesen kedvezőbb áron. 

A 2014. évi engedélyezett létszám 65 fő volt, az átlagos statisztikai létszáma 60 fő. A 
tartósan távollévők létszáma 6 fő. A személyi állomány feltöltése megtörtént.  

2013. évi előirányzat maradványok alakulása 

A tényleges maradvány 45,7 millió forint, mivel az EKOP 1.1.7 2012-2013. projekt tényleges 
bevétele nem teljesült, viszont a törvény szerint előirányzatosítanunk kellett.  

2014. évben keletkezett 45,7 millió forint maradványunk kötelezettség vállalással terhelt 
maradvány, melyből 4,3 millió forint személyi előirányzat maradvány, mely a decemberre 
szóló vidéki hazautazások, decemberi cafeteria, kötelezettségvállalással terhelt reprezentációs 
kötelezettség a drón konferenciára, a kiemelt személyi kifizetések előirányzatán.  

A 2,8 millió forint a személyi kifizetések kötelezettségvállalással terhelt maradványa 
munkáltatói járulék és szocho kötelezettségéből adódik.  

A 12,2 millió forint dologi maradványból a 2014. évi teljesítésű, 2015. év elején érkezett 
szállítói számlák rendezésére vállalt kötelezettség, melynek teljesítése megtörtént januárban.  

Az elhúzódó irodaház felújítása miatt a kötelezettségvállalás elhúzódott, ezért tolódott év 
végére a beszerzések elindítása. Ez érintette a már említett fejezeti tartalékból visszahagyott 
9,5 millió forintból megrendelt kiemelt irodaépület biztonságtechnikai beruházása 
továbbfejlesztését, az EKOP pályázatból megvalósult informatikai beruházást, mely lehetővé 
tette majdnem a teljes létszám számára új és korszerű informatikai eszközöket. 
Továbbfejlesztettük a szerverparkunkat, mely lehetőséget ad a megfelelő háttértárra, és 
informatikai biztonságra. Továbbá szünetmentes áramforrásokat szereztünk be a biztonságos 
üzemeltetésre, valamint egyéb ügyviteli eszközöket, valamint irodabútorokat a 
korszerűtlenek helyett.  

Bírság bevételek alakulása 

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

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 02. alcím 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben 
megállapította a Fejezeti tartalékot 9,5 millió forint összegben. Az Országgyűlés a fejezeti 
tartalék felhasználását 2014. évben nem engedélyezte, a tartalék teljes összege 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra. 
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 2014. évi fejezeti kezelésű előirányzatának 
adatai 

 

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

tény 
5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel   %-ban  

Kiadás  9,5 9,5 19,0 9,5  50,0 

Támogatás 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 100,0 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

   9,5 9,5  100,0 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 2014. évi fejezeti kezelésű előirányzat 
módosításának adatai 

     millió forintban egy tizedessel          fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 

(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény 
szerinti előirányzat 

9,5   9,5     

Módosítások jogcímenként            
− 1515/2014. (IX. 16.) Fejezeti 
tartalék 2013. évi maradvány 
felhasználás átcsoportosítás 

9,5  9,5       

2014.évi módosított 
előirányzat 

19,0 9,5 9,5 0,0  

A Hatóság 2014. évi mérlege 

A mérleg főösszege több mint 66,41%-al, 73 699 ezer forintról 122 642 ezer forintra 
emelkedett 2013. évről 2014. év végére. Ennek részben a 2014. évet érintő módosított 
beruházási előirányzat teljesítéséből, másrészt a 2014. december 31-i pénzeszközök (56 
899 ezer forint) állományi értékéből adódik. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett 
eszközök értéknövekedése 68,58%-kos, értékük december 31-én 61 156 ezer forint. A 
beruházások, vagyis informatikai beszerzések nagy része, 40 260 ezer Ft az EKOP 1.1.7. 
pályázati finanszírozásból történt.  

A források értéke 122 642 ezer forint, melyből a saját tőke összege 28 897 ezer forint, a 
költségvetési évet követő kötelezettség 45 546 ezer forint, a passzív időbeli elhatárolások 
összege 37 030 ezer forint. A saját tőke értékéből a nemzeti vagyon induláskori értéke 85 889 
ezer forint, az eszközök induláskori értéke és változásai 33 755 ezer forint, a felhalmozási 
eredmény (-) 50 048 ezer forint, a mérleg szerinti eredmény (-) 40 699 ezer forint. A saját 
tőke értéke 41,52%-ra csökkent 2013. évhez képest.  

A készleten lévő immateriális javak 2014. évi nyitó állományának értéke 9 383 ezer forint 
volt, az EKOP 1.1.7. pályázatból finanszírozott saját előállítású szoftver értéke 3 081 ezer 
forint volt. Így az év végi záró állományi érték 12 464 ezer forint. A 2013. évi 
kötelezettségvállalással terhelt beruházási maradványérték 12,1 millió forint volt, melynek 
felhasználása az irodaépület biztonságtechnikai beruházásaira, valamint ügyviteli és 
informatikai eszközökre, valamint 3 millió forint értékben hatósági üzemeltetési 
beszerzésekhez személygépkocsit. A 97,2 millió forint módosított felhalmozási beruházásból, 
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I. Országgyűlés 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 
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Feladatkör, tevékenység 

Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 
Honlap címe: www.egyenlobanasmod.hu;  
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság vagy EBH) az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján 
jogállását tekintve az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző, az 
ország egész területére kiterjedő illetékességű, autonóm, független államigazgatási szerv 
(Ebktv. 33. §). Mint államigazgatási szerv hatósági eljárása során az Ebktv-n túl a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket.) szabályai szerint jár el.  
A hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg, döntései ellen fellebbezésnek helye 
nincsen, határozataival szemben bírósági felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróságtól.  
 
A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a jogaiban 
sértett fél kérelmére vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból hatósági eljárást 
folytat le, annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. A 
hatóság legfőbb feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott 
panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése. 
A hatóság eljárása többnyire kérelemre indul, mely előterjeszthető - formai kényszer nélkül – 
szóban, írásban vagy az ügyfélkapun keresztül. A kérelmek benyújtásában, az egyenlő 
bánásmód követelményével, annak érvényesítésével összefüggő felvilágosításban, jogi 
tanácsadásban nagy szerepet játszik a megyei referensi hálózat, mely a megyékben több 
helyen is, havonta, rendszeres ügyfélfogadási időpontokban segíti a hatékony jogvédelmet és 
a hatóság munkáját. 
 
A hatóság tevékenysége során nagy figyelmet fordít a vonatkozó, nemzetközi jogi 
szabályozások, gyakorlat és a hazai bírósági döntések, joggyakorlat nyomon követésére és 
beépítésére saját határozataiba. A hatóság részt vesz több nemzetközi szervezet munkájában. 
 
Az Egyenlő Bánásmód hatóság 2014. évi tevékenysége a számok tükrében 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 2014. évben 818 írásos beadvány érkezett, így az előző 
évről áthúzódó 187 üggyel együtt, 1005 panasszal foglalkozott tavaly a hatóság. 

Ebbe a számba beletartozik az a 110 panaszbeadvány is, melyeket a megyei 
egyenlőbánásmód-referensek vettek fel el az ügyfélfogadásaikon, ahol emellett 1835 
regisztrációs lap is rögzítésre került azokról a megkeresésekről, amelyek nem a hatóság 
hatáskörébe tartoznak. 

A legtöbb panasz – az eddigi évekhez hasonlóan – tavaly is Budapestről és Pest, Borsod-
Abaúj-Zemplén valamint Bács-Kiskun megyékből érkezett, míg a legkevesebben Tolna, Vas 
és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből keresték fel a hatóságot. 

A hatóság 2014-ben 432 esetben folytatott le eljárást , míg 573 esetben levélben tájékoztatta a 
hozzá forduló ügyfeleket a hatóság eljárásáról és hatásköréről valamint arról, hogy 
panaszukkal mely más szerveket tudnak felkeresni, mert az nem tekinthető diszkriminációs 
panasznak.  
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Azokban az ügyekben, amelyeket 2014-ben vizsgált a hatóság - a 2013-as évhez hasonlóan - a 
kérelmezők leggyakrabban fogyatékosságukat (98 esetben) és nemzetiséghez való 
tartozásukat (69 esetben) jelölték meg védett tulajdonságként a panaszukban. Azonban míg 
2013-ban a harmadik leggyakrabban megjelölt védett tulajdonság az egészségi állapot volt, 
addig tavaly 54 ügyben a kérelmező az egyéb helyzetét jelölte meg védett tulajdonágaként 
beadványában. 

Ennek megfelelően a jogsértést megállapító határozatok közül is a legtöbb esetben a 
kérelmező fogyatékosságával kapcsolatban állapította meg a hatóság, hogy sérült az egyenlő 
bánásmód követelménye. 

A 2014. évben 251 közigazgatási döntés született, mely 100 esetben elutasító határozattal, 91 
esetben eljárást megszüntető végzéssel zárult (ügyfél nem tett eleget a hiánypótlásnak vagy 
visszavonta kérelmét), 10 esetben érdemi vizsgálat nélküli elutasítással végződött, 23 esetben 
állapította meg a hatóság, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód 
követelményét és 27 esetben egyezséget jóváhagyó határozat született.  

A diszkrimináció területe szerint a 2014-ben vizsgált esetekben is, ugyanúgy, ahogy az előző 
évben, a legtöbb panasz a foglalkoztatással kapcsolatban érkezett (143 eset), ezen belül is a 
foglalkoztatási jogviszony létesítésénél vagy megszüntetésénél érezték úgy a legtöbben, hogy 
sérült az egyenlő bánásmód követelménye, ezt követi a szolgáltatások igénybevételének 
területe (91 eset) majd az oktatás és képzés (53 eset). 

A hatóság szankcióként 2014-ben is legtöbb esetben megtiltotta a jogsértő magatartás további 
folytatását, de minden harmadik esetben elrendelte, hogy a határozat nyilvánosságra 
hozatalával azt más is megismerhesse, valamint bírságot is kiszabott. 

A hatóság döntéseivel szemben (ebbe beletartoznak a 2013-ban hozott döntések is) 2014-ban 
27 esetben fordult az ügyfelek valamelyike bírósághoz.  

Az előző évről áthúzódó ügyeket is figyelembe véve a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság 29 esetben elutasította a keresetet vagy megszüntette a pert (pl. azért, mert a keresetet 
visszavonták, vagy idézés kibocsátása sem történt meg hiánypótlás elmulasztása miatt). 

Tavaly 5 esetben helyezte hatályon kívül a bíróság a hatóság határozatát és kötelezte új eljárás 
lefolytatására a hatóságot. (Ezek közül az ügyek közül 2015-ben két esetben a Kúria a 
hatóságnak adott igazat, és hatályon kívül helyezte az I. fokú bíróság ítéletét.) 
 
A fent említett ügyek közül öt esetben a Kúria is hozott döntést, mert az eljárás alá vont 
rendkívüli perorvoslati eljárást kezdeményezett, melynek eredményeként a Kúria minden 
esetben a hatóság számára kedvező döntést hozott azáltal, hogy hatályában fenntartotta a 
bíróság ítéletét.    

Nemzetközi kapcsolatok 
 
2014-ben is részt vettünk az Equinet munkájában, így az Equality Law in Practice 
(Esélyegyenlőségi jog a gyakorlatban) munkacsoport ülésein, az Equinet keretében a svéd 
esélyegyenlőségi biztossal együttműködésben megrendezett, az LMBTI emberek 
problémáival foglalkozó képzésen, a zaklatás, szexuális zaklatás témájában az Equinet 
szervezésében Varsóban tartott tréningen.  

Az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának az esélyegyenlőségi és 
egyenlő bánásmód testületek részére rendezett éves szemináriumon ismét képviseltette magát 
a hatóság. A szeminárium fő témája volt, hogy a nemzeti esélyegyenlőségi és egyenlő 
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bánásmód hatóságok hogyan tudnak együttműködni és miként tudják támogatni a helyi 
hatóságokat a rasszizmus és intolerancia elleni fellépésben. 

Részt vettünk az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), az Equinet és az European 
Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) 2014. május 14-i találkozóján, 
amely azzal a céllal került megrendezésre, hogy mind nemzeti, mind nemzetközi szinten 
erősítse a meglévő kommunikációs csatornákat és új utakat is keressen az együttműködésre, 
továbbá hogy teret adjon a résztvevő szervezetek kommunikációs tapasztalatainak 
megosztására, egymás bevált gyakorlatának megismerésére. 

Munkatársunk ott volt az Európai Roma Információs Iroda (European Roma Information 
Office, angol rövidítése: ERIO) által 2014. október 21-én Brüsszelben megrendezett 
Harmadik Roma Workshopján. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes 
Államtitkár felkérésére a hatóság képviselője részt vett  „A romák diszkriminációja – A 
cigányellenesség és a többszörös diszkrimináció elleni küzdelem kihívásai ” témában 2014. 
január 30-31-én Podgoricában (Montenegró) megrendezésre került nemzetközi konferencián. 

2014. november 28-án Brüsszelben részt vettünk a Főigazgatóság által rendezett jogi 
szemináriumon, melynek témája az esélyegyenlőségre és az antidiszkriminációra vonatkozó 
európai uniós szabályozás végrehajtása, alkalmazása volt. 

 
Hazai események 
 
2014. április 3-án a hatóság elnöke és munkatársa munkalátogatáson fogadta az EBESZ nemi 
kérdésekkel foglalkozó munkatársait, akik a magyar nőket érintő hátrányos megkülönböztetés 
formáiról és a hatóság TÁMOP 5.5.5. program keretében nőket is érintő témákban végzett 
kutatásairól érdeklődtek.  
 
A hatóság elnöke és munkatársa részt vett az Igazságügyi Minisztériumban tartott kerekasztal 
megbeszélésen, amelyen az ECRI háromtagú delegációját a hatóság vonatkozásában 
tájékoztattuk az Ebktv. szövegében az elmúlt 4 évben történt módosításokról, a hatóság 
létszámáról, eljárásának főbb ismérveiről (tárgyalások tartása, szankciók, a döntések jogereje 
stb.), majd ismertettük az elmúlt két év legfontosabb változásait a hatóság pénzügyi 
függetlenségéről, autonóm államigazgatási szervként történő beszámolási kötelezettségéről. 
 
Az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága Ellenőrző Albizottsága 
meghívására 2014. november 12-én a hatóság elnöke és munkatársa részt vett az albizottság 
alakuló ülésén. 
 
A hatóság munkatársa a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma Egyesület meghívására 2014. 
október 2-án előadást tartott a foglalkoztatás területén megvalósuló, életkor miatti hátrányos 
megkülönböztetés hatóság által vizsgált legjellemzőbb eseteiről, és válaszolt az egyesületi 
tagok témában feltett kérdéseire. 
 
2014. október 30-31. között Gárdonyban megrendezett Egyenlő esélyek a foglalkoztatásban – 

JOGPONT+ Mini Konferencián a hatóság is képviseltette magát, és előadást tartottunk az 
egyenlő bánásmód elvének általános keretei a munka világában címmel.  
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2014. november 21-én az ELTE/BTK Esélyegyenlőségi Bizottság meghívására előadást 
tartottunk az érdeklődőknek zaklatás, szexuális zaklatás a foglalkoztatás, oktatás területén 
témában. 
 
Projektesemények 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2014-ben zárta le a TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció 
elleni küzdelem, a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése projekt 
megvalósítását. A hatóság alapfeladatai és a projekt aktivitásai 2009-től elválaszthatatlanul 
összekapcsolódtak. A működés tíz évéből közel hat éves munkafolyamat kapcsolódott a 
projekthez, amely fejlesztéseivel, kommunikációs és képzési programjaival évről évre 
növekvő mértékben támogatta a hatóságot.  
 
A projektben fejlesztett referensi hálózat a jogorvoslat lehetőségét megyei és járási szinteken 
is elérhetővé tette. Közel kétezer résztvevő volt az akkreditált, saját tananyag-fejlesztésű 
képzéseken. Hét kutatás tárta fel a diszkrimináció folyamatait. Az eredmények megosztására 
internetes felületeken, elemzésére tanácskozásokon került sor. Kiadványok és kommunikációs 
kampányok közvetítették a hatósági információkat és az egyenlő bánásmód követelményének 
üzeneteit a lakossági csoportokhoz.    
 
A projekt 2014-ben a fiatal korosztályt célzó kommunikáció és a hatósági arculatváltás 
mellett az eredmények megosztásával zárult. A pályázati felhívások a vizuális kultúra részévé 
tették az egyenlő bánásmód követelményének kreatív kifejeződéseit. Megjelent az Élőben a 
játszótérről című képzőművészeti és irodalmi ifjúsági album, az Engem érdekel című 
hangoskönyv. Szeptemberben jelent meg a képzési program a köznevelés rendszerében. A 
Váltsd valóra designpályázat arculataival logózott használati tárgyak terjesztésére fiatal 
fesztivál-látogatók között, az Azonos tisztelettel című rövidfilmpályázat alkotásainak 
vetítésére televízió műsorokban és filmes rendezvényeken került sor. EBH programokkal 
egyetemi workshopokon, Romani Design bemutatón, a CAMPUS, a Savaria, a SZÍN, a 
Sziget, valamint utcazenei fesztiválokon találkozhattak a fiatalok. Új design-t kapott az EBH 
honalap, amely egyidejűleg fejlesztette az akadálymentes, mobil applikációval a digitális 
elérés színvonalát. Megújult a hatóság szolgáltatásnyújtási tereinek vizuális arculata.  
 
Az eredmények meggyőzően támasztották alá, hogy a hatóság intézményi stratégiában helye 
van a prevenciónak a diszkrimináció visszaszorítása, az emberi méltóság védelme, a 
jogtudatosság, az egyenlő bánásmódnak megfelelő jogkövető magatartásmód általánossá 
válása érdekében.    
 

Az intézményi kommunikáció és a tudásmegosztás eszközei a diszkrimináció 
megelőzésében  
 

„Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése”című akkreditált 
képzéssorozatban négy tréningen 99 fő képzésére került sor. Az értékelések visszacsatolásával 
továbbfejlesztett tananyagot és az oktatófilmet a hatóság honlapján közzétette és valamennyi 
felsőoktatási intézménybe eljuttatta. 3 középiskola fogadta a 14-18 évesek számára aktualizált 
képzést. 

A hatóság munkatársainak oktatói részvételével indult az MTVA 500 fős szerkesztői belső 
képzése és az EU2020 program horizontális céljait biztosító miniszterelnökségi pilotképzés. 
E-learning formában elérhetővé vált a tananyag a közigazgatási továbbképzési rendszerben.  
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2014-ben négy felsőoktatási workshopon (Corvinus Egyetem, Eszterházy Károly Főiskola, 
Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem) ismerkedtek meg a diákok (450 fő) az egyenlő 
bánásmód követelményével és a hatóság eljárásával. Az "Egyenlő bánásmód – mindenkit 
megillet!" című egyetemei rendezvények felhívták a figyelmet az antidiszkriminációs 
tudástartalom felsőoktatási bevezetésére is.  
 
Három tapasztalatátadó tanácskozásra került sor (Budapest, Kecskemét Vác – 118 fő) a védett 
tulajdonságú csoportok felé és felől egyaránt közvetítő funkciót ellátó szakmai csoportok 
részvételével, a tudatos, jogkövető magatartásokat megalapozó információk és hatósági 
tapasztalatok megosztásával.   
 
Négy alkalommal került sor esetmegbeszélésre a hatóság munkatársai és a megyei 
egyenlőbánásmód-referensek között. A referensek 2014-ben 45 intézményben és közösségben 
tájékoztattak az EBH-ról és az egyenlő bánásmód követelményéről, bemutatták az 
oktatófilmet, illetve terjesztették az információs kiadványokat. A hatóság munkatársai további 
53 partner meghívását fogadták el.  
 

Az Egyenlőség gyerekszemmel című, fiatalokat megszólító képzőművészeti pályázat 
alkotásait az „Élőben a játszótérről” című vándorkiállítás 13 állomásán mutattuk be 
országszerte 2014-ben és azokkal fiatal közösségek rendezvényeihez kapcsolódtunk 
(Esélynapok, Sziget Fesztivál, Vidor Fesztivál, CAMPUS, Utcazene Fesztivál, stb.).  

A hatóság kommunikációs kreatív arculatait a pályamunkák felhasználásával készítette el. Az 
EBH székhelyén és a kialakított ügyféltérben 2014-ben 40 alkotást helyeztük el.  

A hatóság rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt az egyenlő bánásmód érvényesülésével 
kapcsolatos információkról, jogalkalmazó tevékenységéről és programjairól. A tájékoztatás 
egyik fontos felülete www.egyenlobanasmod.hu hatósági weboldal. A szakmai programok 
nyilvánossága, a figyelemfelhívó és tudatosító kampányok, a projekt utolsó évére kutatási 
adatokkal igazolható pozitív hatásokat eredményeztek. Az eredmények ismeretében döntött az 
EBH vezetője arról, hogy 2014-ben a hagyományos tartalmak mellett a hatóság 
kommunikációja elsősorban a fiatal korosztályra irányuljon.  

Pályázati programok 

A hatóság három pályázati programja a fiatal generációk tájékoztatását és figyelemfelkeltését 
célozta. A díjazásánál fontos szempont volt a tolerancia, a diszkriminációmentesség 
üzeneteinek, a jogkövető magatartás előnyeinek, a jogorvoslat lehetőségek és eszközök 
hatékony közvetítése 

Váltsd valóra! – dizájnpályázat 

A hatóság sajtótájékoztatón hirdette meg a „Váltsd valóra!” dizájn pályázatot, hogy a 
pályázók kreatív alkotásai a tárgy-, a forma- és a vizuális kultúra eszközeivel erősítsék az 
EBH arculatát, támogassák a diszkriminációmentes szemléletmód megerősödését a fiatalok 
között és a mindennapokban. A felhívás új, kortársak által kortársaknak tervezett kreatívok 
bevonását eredményezte a vizuális, eszközalapú hatósági kommunikációba. Az eszközöket 
prevenciós célú hirdetési felületként használtuk. 

Azonos tisztelettel – rövidfilmpályázat 

Az „Azonos tisztelettel” pályázat amatőr alkotói az „Egyenlő bánásmód – mindenkit 
megillet!” szlogent erősítették, ösztönöztek a jogkövető magatartásra és felhívták a figyelmet 
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az egyenlő bánásmód követelményére, érvényesülésének elősegítésére. A díjátadó eseményre 
június 4-én a Budapest Music Centerben került sor. 32 pályázó 10 alkotását vetítettük a 
szakmai zsűri javaslata alapján videó megosztó portálokon és a hatóság honlapján is. 
Figyelemfelhívó Filmes napot rendeztünk a BMC-ben, ahol az alkotókkal és a zsűritagokkal 
is találkozott a közönség. 

A hatóság szeptemberi kampányában a díjazott alkotásokat négy alkalommal vetítettük.  
• 2014. szeptember 11. Együd Árpád Művelődési Központ Vác, Filmklub 
• 2014. szeptember 12. Budapest Music Center, Filmes nap 
• 2014. szeptember 28. Duna Tv Esély és Akadálytalanul műsorok,   
• 2014. szeptember 23. MTVA Családbarát magazin  

Logópályázat 

Az EBH a pályázatok alkotásait intézményi arculatváltásához is felhasználta, hogy dinamikus 
és fiatalos arculattal forduljon a kortárs generációk felé. 2014 nyarán a kiválasztott logó 
határozta meg a mobil alkalmazás, a honlap és az office box, valamint a hatóság 
szolgáltatásnyújtási és közösségi tereinek új arculatát. Az új logó és arculat emblémái kerültek 
a fiatalokat célzó prevenciós eszközökre is.                                                                

A dizájn pályázat legjobb alkotásait ábrázoló 40 táblaképet, 24 emblémázott faliképet és 12 
db-os három osztatú képeket készítettünk és helyeztünk el a hatóság ügyfélfogadási tereiben. 
Az új logóval és arculattal ötszáz tájékoztató plakát is elkészült. 

A logópályázaton kiválasztott office box kreatív arculatával, környezetbarát papíron készült el 
a hatósági ügyvitelhez logózott levélpapír és boríték. Az új emblémával készített dossziékat és 
jegyzettömböket az irodai használaton túl szakmai programokon használjuk fel.  

 

Honlap és mobil applikáció 

A hatóság digitális megjelenésének megújítása 2014-ben önálló mobilinformatikai alkalmazás 
fejlesztésével párhuzamosan valósult meg. A hatósági elérés digitális fejlesztésével a 
diszkriminációs ügyekben hozott jogerős határozatok nagyobb nyilvánosságot kaptak és bárki 
számára elérhetővé váltak mobil applikációval és a teljes körűen akadálymentesített honlapon 
is. 

Kiadványok terjesztése  

Négy Hírlevél jelent meg 2014-ben. A honlapon is elérhető periodika 2500 címre érkezik 
elektronikusan és automatikusan. Két kiadvány a védett tulajdonságokat és a diszkrimináció 
felismerését segítő példákat tartalmazott az EBH esetjogából. Egy kiadványt a fesztiválokon 
terjesztettünk a fiatalok jogtudatosságát mérő kutatás adataival, a 4. hírlevélben a projekt 
eredményeit tettük közzé. 

DM levelek, szórólapok, plakátok és információs kiadványok 

2014-ben közel nyolcezer címen informálta DM levél a partnereket és a nyilvánosságot a 
szakmai eseményekről. A referensek további 4500 DM levelet küldtek helyi környezetüknek.   

A 6 különböző védett tulajdonságú csoportnak és csoportról és a fiataloknak tervezett, illetve 
Braille írásos szórólapokat a tájékoztatásához készítettük, amelyeken a képzőművészeti 
alkotások vizuális környezetében jelennek meg a tematikus információk, amelyek a 
nemzetiségi nyelveken is elérhetővé váltak a honlapon. 2014-ben plakátsorozat, molinó, 
öntapadós címke és információs tábla készült 
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Reklámtárgyak 
Az EBH kommunikációs stratégiájában meghatározott célok szerint 2014-ben elsősorban a 
fiatalokat tájékoztattuk egyetemi workshopokon és fesztiválokon. Megszólításukhoz az új 
logóval és a dizájn-alkotásokkal készített reklámtárgyakat használtuk. Az EBH standokra 
képzőművészeti kiállításokkal hívtuk fel a figyelmet. A logózott fénycsíkok, puzzle, 
vonalzók, színes ceruzák, füzetek, tollak, sapkák, táskák, esőkabátok és ernyők, pen-drive-ok 
ráirányítják és fenntartják a figyelmet az egyenlő bánásmód követelményére, a hatóság 
szolgáltatásaira és a jogorvoslat lehetőségére. 
 

Produkciós munkák és médiakampányok  
2014-ben médiavásárló hiányában nehéz volt a publicitásteremtés, az EBH mégis jelen volt 
folyamatosan a hírportálokon. A printmédiában is megközelítettük a szolgáltatói megjelenés 
tervét.   
A március-májusi vidéki médiakampányban a referensi hálózatot népszerűsítettük rögzített 
telefonbeszélgetések rádiós sugárzásával. A rövidfilm és dizájn pályázat, a hangoskönyv 
spotjait és riportjait közel száz alkalommal játszották a rádiók. 9 sajtótájékoztatót tartottunk, 
15 sajtóközlemény jelent meg. Háromezer címzettet a hatóság információs hálózatában értünk 
el. 143 nyomtatott sajtó megjelenés mellett 26 nyomtatott médium tudósított a referensi 
hálózatról, gyakran több alkalommal.  2014-ben az ügyfélkörnyezet elérése legtöbbször 
digitális eszközökkel történt.  Online felületen 650 híradás jelent meg, 404 alkalommal a 
referensek tudósítottak a hálózat szolgáltatásairól.  
2014-ben 57 televíziós műsor készített referensekkel és a hatóság munkatársaival riportokat, 
közösségi, közéleti és hírműsorokban. A közszolgálati csatornák a rövidfilmpályázat három 
kisfilmjét vetítették. 147 alkalommal foglalkozott a hatósági szolgáltatásokkal rádiós műsor. 
52 esetben a referensek és az EBH munkatársainak közreműködésével hangzottak el 
információk. A műsorokat több időpontban is sugározták a rádióadók. 
 
Médiaelemzés 

A hatóság 2014-ben összefoglaló médiaelemzést készíttetett, hogy a kommunikációs stratégia 
tervezésében rendelkezésre álljon. A médiaelemzés valamennyi projekt kommunikációt 
bevonásával mérte a hatékonyságot, az információközvetítő és szemléletformáló erőt.  Az 
elemzés megállapította, hogy a hatóság információs rendszerének és eszközeinek fejlesztése 
jelentősen bővítette a hatósági hírszolgáltatás területeit és a lakossági csoportok elérését. A 
média megjelenések mellett a plakát és egyéb vizuális kampányok 80 %-os eléréssel 
tudatosították lakosságot. Az intenzív kommunikációval, a hatékonyság mérésével és az 
eredmények elemzésével az EBH olyan tapasztalatokat és szakmai ismereteket szerzett, 
amelyeket a projekt utáni is hasznosít a feladatellátásában. 

Ismeretátadás kiadványokkal 

Az EBH a kutatási programjában a diszkriminációs mechanizmusok feltárását célozta. A 
kutatási eredményeket nyomtatásban, online eléréssel és multimédiás DVD-n is rögzítette. 

A 2013-ban készített „Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!” oktatófilmet valamennyi 
2014. évi programban terjesztettünk, különösen nagy számban a felnőtt- és a középiskolás 
képzéseken, az egyetemi workshopokon.  

Az „Engem érdekel” hangoskönyv 2013 decemberében jelent meg, a „Fiatalok a 
diszkrimináció ellen” című ifjúsági novellapályázat 11 novellájával.  MP3 formátumban a 
honlapon is elérhető, könyvtárakban és iskolákban terjesztettük 2014-ben. 
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Egyenlőség gyerekszemmel / I do Care - angol és magyar nyelvű ifjúsági album a Fiatalok a 
diszkrimináció ellen c. képzőművészeti pályázat alkotásait és novelláit tartalmazza nyomtatott 
formában. Szakmai rendezvényeken és középiskolákban terjesztettük 2014-ben. 

 
A diszkriminációs mechanizmusok feltárása és tudatosítása – kutatási programok 
Az EBH kutatásai aktuális szociológiai érvényességű pillanatfelvételt rögzítettek a 
diszkriminációs mechanizmusokról a szakmai programok mögé.  Az EBH hét kutatás 
koordinált a diszkriminációs mechanizmusok feltárása, azok megismerése és megelőzése 
érdekében. 2014-ben hat egyetemi workshopon mutattuk be a kutatási eredményeket. 
Valamennyi kutatási program elérhető az EBH 2014-ben modernizált honlapjának szakmai 
könyvtárban. A kutatási eredményeket feltöltöttük a 3000 példányban terjesztett projektzáró 
tanulmány mellékleteként megjelentetett multimédiás DVD menüsorába is. Az kutatási 
program adatsorai és elemzései sorozatosan jelennek meg hivatkozásként szakmai 
programokban, publikációkban és további kutatásokban is. 
 
Önálló EBH kutatások 

A hatóság önálló kutatásokban vizsgálta képzési és kommunikációs programjának 
hatékonyságát. Az eredmények összegzésére és elemzésére 2014-ben került sor. A kutatások 
egyike a képzéseken résztvevők jogtudatosságának változását, a tréning hatékonyságát mérte 
két hullámban. A mérések szerint jelentősen növekedett a résztvevők jártassága az 
esélyegyenlőségi ismeretekben és az esetjogban, képessé váltak a diszkrimináció különböző 
formáinak felismerésére, a jogérvényesítés megfelelő módjának megválasztására és 
elsajátították a közérdekű igényérvényesítéshez szükséges kompetenciákat. A válaszolók több 
mint 90 % nyilatkozott szemléletének pozitív irányú változásáról, szakmai és személyes 
elkötelezettségének megerősödéséről.  

2014-ben a fiatal csoportok célzásához készült el a felsőoktatásban, valamint a fesztiválokon 
résztvevő fiatal korosztály jogtudatosságának és érzékenységének vizsgálata. Egyetemi 
workshopokon mutattuk be az önkéntes részvételű kutatástanulságos eredményeit. A kutatás 
speciális terepe volt a nyári fesztiválsorozat, amelyeken a felsőoktatáson kívüli fiatalokat is 
elértük, akik anonim módon válaszoltak az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos kérdésekre.  

A kutatási eredmények megerősítették, hogy a jogtudatosság összefügg az iskolai 
végzettséggel. A magasabb kvalifikáltsággal rendelkezők tájékozottabbak és tudatosabbak és 
az EU országaiból érkező külföldiek is tudatosabbak a jogérvényesítésben hazai kortársaiknál.   

A fiatal korcsoportban végzett kutatások eredményeinek elemzésével a hatóság úgy zárta az 
évet, hogy önállóan fejlesztett tananyagot, módszertanban kipróbált oktatási formákat, a 
fiatalok jogtudatosságára és szemleletére vonatkozó kutatott adatsorokat tárt a nevelési-
oktatási rendszer teljes vertikuma elé.  

Az EBH 2014-ben is végzett ügyfélelégedettség-mérést az ügyfelek hatósági ügyintézéssel 
kapcsolatos tapasztalatairól és javaslataikról, eredményei a hatósági jogalkalmazás területein 
használjuk. 2014 őszén a projekt egészének, valamint az EBH intézményi 
kommunikációjának hatékonyságvizsgálata fontos adatokat szolgáltatott a hatóság 
kommunikációs stratégiájába.  
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A projekt zárása, a kommunikációs és képzési program eredményei 

2014. szeptember 26-án került sor a projektzáró rendezvényre és sajtótájékoztatóra. A 
projektmegvalósítás eredményei, a hatósági szolgáltatások fejlesztésének irányai, az 
intézményi kommunikáció hatásai mellett a résztvevők saját tapasztalatokról tájékoztatták a 
jelenlévőket, akik Egyenlőség – Egyenlőség címmel interaktív színházi előadásban is részt 
vehettek. 

A hatóság a pályázatban kitűzött célok és megvalósított fejlesztések eredményességével 2014. 
évi elemzéseken keresztül szembesült. A hatásvizsgálatok bebizonyították, hogy az EBH az 
alacsony ismeretségű és korlátozott elérésű kategóriából ismert és elismert jogorvoslati 
intézménnyé vált.  Nyilvánvalóvá vált, hogy a hátrányos megkülönböztetés eseteiben a 
reparációt és szankciót jogszerűen alkalmazó hatóság hatékony prevenciós eszköze a 
kommunikáció.   

Az előirányzatok alakulása az Egyenlő Bánásmód Hatóság címnél 
                  millió forintban egy tizedessel                fő 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

273,0 3,0 270,0 122,6 
20 

Módosítások jogcímenként            
Kormány hatáskörű előirányzat 
módosítás 

0,2 0 0,2 0,2 
  

 - 1201/2014. (IV.1.) Korm. 
határozat költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak kompenzációjáról 

0,2   0,2 0,2 

  
Fejezeti hatáskörű előirányzat 
módosítás 

0 0 0 0 
  

Intézményi hatáskörű előirányzat 
módosítás 

140,2 140,2 0 21,6 7 

 - Előirányzat maradvány 
igénybevétel 

64,5 64,5   10 
  

 - Átcsoportosítás       -10,3   
 - Támogatásértékű bevétel 
(TÁMOP) 

75,7 75,7   21,9 
7 

2014. évi módosított előirányzat 413,4 143,2 270,2 144,4 27 
 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosítot

t 
előirányz

at 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   526,1 273,0 273,0 413,4 364,4 69,3 88,1 

      ebből:  személyi juttatás 144,4 122,6 122,6 144,4 139,4 96,5 96,5 

Bevétel   330,2 3,0 3,0 78,7 50,0 15,1 63,5 

Támogatás   210,2 270,0 270,0 270,2 270,2 128,5 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  50,2 – – 64,5 64,5 128,5 100,0 

Létszám (fő)    26 20 20  25     
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Az előirányzatok alakulása az Egyenlő Bánásmód Hatóság alcímnél 
 
                   millió forintban egy tizedessel                fő 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

268,8 3,0 265,8 122,6 
20 

Módosítások jogcímenként            
Kormányzati hatáskörű 
előirányzat-módosítás 

0,2 0 0,2 0,2 
  

 - 1201/2014. (IV.1.) Korm. 
határozat költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak kompenzációjáról 

0,2   0,2 0,2 

  
Fejezeti hatáskörű előirányzat-
módosítás 

0 0 0 0 
  

Intézményi hatáskörű előirányzat-
módosítás 

136,0 136,0 0 21,6 7 

 - Előző évi előirányzat-maradvány 
igénybe vétel 

60,3 60,3  0 10,0 
  

 - Támogatásértékű bevétel 75,7 75,7  0 21,9 7 
 - Átcsoportosítás       -10,3   
2014. évi módosított előirányzat 405,0 139,0 266,0 144,4 27 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   526,1 268,8 268,8 405,0 360,2 68,5 88,9 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

144,4 122,6 122,6 144,4 139,4 96,5 96,5 

Bevétel   330,2 3,0 3,0 78,7 50,0 15,1 63,5 

Támogatás   206,0 265,8 265,8 266,0 266,0 129,1 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

  50,2 -  -  60,3 60,3 120,1 100,0 

Létszám (fő)    26 20 20  25 96,2  

 
A beszámolási időszakban országgyűlési hatáskörű előirányzat módosítás a hatóságnál nem 
fordult elő.  
 
Kormány hatáskörű előirányzat módosítás keretében az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat 
alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címén 
első ütemben 0,2 millió forint többlettámogatást kaptunk, melyből az év végi elszámoláskor 
az 1746/2014. (XII. 15.) Korm. határozat alapján visszafizettünk 0,01 millió forintot. 
 
2014. évben irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítás során 1,5 millió forintot 
csoportosítottunk át a bevételi jogcímek között, 0,5 millió forint összegben pedig a 
felhalmozási keretet növeltük meg a dologi kiadások terhére, bevételi forrásból. 
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Intézményi hatáskörű előirányzat módosításokat - összesen 136,0 millió forint összegben – a 
következők miatt hajtottunk végre: 
- felhasználásra került a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 58,7 millió 

forintos összege; 
- előirányzatosításra került a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból és 

a meghiúsult kötelezettségvállalásból adódó 1,6 millió forint, mely összeg 
felhasználhatóságára az év folyamán nem született kormánydöntés; 

- előirányzatosításra került „A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi 
szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 
jelű projektünk kapcsán benyújtott kifizetési kérelemre visszatérített 75,7 millió forint. 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

 
A személyi juttatások és a létszám alakulása 
 
A személyi juttatások 2014. évi induló előirányzata 122,6 millió forint volt.  Ezt az összeget 
az előző évi maradvány felhasználása (10,0 millió forint), a TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 
jelű projektünk lebonyolítása érdekében – uniós forrás terhére – foglalkoztatott 7 fő illetmény 
felhasználása (21,9 millió forint), a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. 
évi kompenzációja (0,2 millió forint), továbbá az egyéb intézményi hatáskörű (- 10,3 millió 
forint) módosítások együttesen 144,4 millió forintra változtatták. 
Az év folyamán a TÁMOP projekt meghosszabbítása, továbbá a fluktuáció és a 
gyermekgondozás miatt igénybevett illetménynélküli szabadságok okán keletkező ideiglenes 
bérmegtakarítást a munkaadót terhelő járulékoknál és a dologi kiadásoknál jelentkező hiány 
finanszírozására fordítottuk. Az átcsoportosított előirányzat 10,3 millió forint volt. 
 
A személyi juttatások előirányzatán belül az illetményen felüli juttatások a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak és a Hatóság elfogadott Cafetéria, illetve Közszolgálati és szociális 
szabályzatának megfelelően kerültek megtervezésre, illetve kifizetésre. Az éves cafetéria 
keret bruttó 0,2 millió forintban került meghatározásra.  
A szociális kiadások között 2 fő részére temetési segély és ugyancsak 2 fő részére szociális 
segély került kifizetésre.  
 
Az illetmény +5,0 - +10 %-os mértékű eltérítése 12 fő, +30 %-os pedig 1 fő esetében valósult 
meg, a fennmaradó létszám illetmény beállási szintje 100 %-os volt. A 2014. évi átlagos 
keresetek az előző évhez viszonyítva 1,0 %-kal csökkentek. Ennek oka az uniós projekt 
keretében végzett többletmunka ellentételezéseként kifizetett céljuttatások előző évhez 
viszonyított további mérséklődése. 
 
A Hatóság személyi juttatás előirányzatának felhasználásán belül a rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások mellett 5,8%-os arányt képviseltek a külső személyi juttatások, 
mely az előző évhez képest csekély növekedést mutat a projektirodán felmerülő 
többletfeladatok miatt.  
 
A személyi juttatások 2014. évi teljesítési adata mindösszesen 139,4 millió forint volt. 
 
A Hatóság határozatlan időre engedélyezett költségvetési létszáma 20 fő volt, mely kiegészült 
2009. április 1-től A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a 
hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk indulásával 
összefüggésben 7 fő határozott idejű köztisztviselői álláshellyel.  
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Az állományba tartozók 2014. december 31-i záró létszáma 23 fő volt, melyből 22 fő 
köztisztviselő, 1 fő munkavállaló. Állományon kívül 2 főt megbízási jogviszonyban 
foglalkoztattunk. Átlagos statisztikai állományi létszám 25 fő volt, melyből szakmai 
tevékenységet látott el 21 fő, intézményüzemeltetési tevékenységet 4 fő. Felsőfokú 
végzettséggel a foglalkoztatottak közül 22 fő rendelkezett.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 33,0 millió forintról - a személyi 
juttatásoknál már említett tényezők miatt - év közben 47,6 millió forintra növekedett. A 
tényleges felhasználás 39,3 millió forint volt. A módosított előirányzat az év folyamán teljes 
mértékben biztosította a személyi jellegű kifizetéseket terhelő szociális hozzájárulási adó és 
járulékok fedezetét. 
 
Dologi kiadások alakulása 
 
A dologi és egyéb folyó kiadások induló előirányzata 112,9 millió forint volt, melyet év 
közben az alábbi tényezők befolyásoltak:  
− személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzat megtakarításaiból történt 

átcsoportosítás (8,5 millió forint),  
− Intézményi beruházásokra átcsoportosítás 0,5 millió forint; 
− az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása (44,9 millió forint),  
− a TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk lebonyolítása érdekében – uniós forrás 

terhére – végrehajtott módosítás (43,0 millió forint).  
Mindezek hatására a dologi kiadások előirányzata 208,8 millió forintra változott. 
 
Dologi kiadásaink között csökkenő tendenciát mutattak a készletbeszerzések, melyek 4,3 
millió forintot tettek ki. Ennek oka részben a számviteli előírások változása, részben a kis 
értékű tárgyi eszköz beszerzések iránt felmerülő igények visszaesése volt. 
 
Szolgáltatási kiadásokra 102,0 millió forintot költöttünk, melynek 45 %-át (46,3 millió forint) 
az elhelyezéshez kapcsolódó irodabérleti díjak tették ki, míg 38,7 millió forintot (38 %-át) a 
szakmai tevékenységet segítő (referensi hálózat, belső ellenőrzés) szolgáltatási kiadások 
adták.  
 
A vásárolt termékek és szolgáltatások után 32,8 millió forint általános forgalmi adó költség 
merült fel. 
 
Belföldi és külföldi kiküldetésekre 0,7 millió forintot fordítottunk, mely a korábbi évek 
viszonylatában alacsonynak mondható. Takarékossági okból elsőbbséget élveztek azok az 
utak, melyeknél a szállás- és az útiköltséget a külföldi partner biztosította, vagy utólag 
megtérítette. 
 
A TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk keretében lezajlott dizájn- és logópályázat 
nyertes tervei alapján végrehajtott arculatváltás és elkészített reklámtárgyak következtében 
továbbra is számottevő volt a reklám és propagandakiadásokra fordított összeg (30,7 millió 
forint). 
 
A dologi kiadások 2013. évi teljesítési adata mindösszesen 179,2 millió forint volt.  
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Egyéb működési célú kiadások 
 
A nemzetközi tagsági díjak és a szociális hozzájárulási adó befizetéséből adódóan  0,8 millió 
forintban teljesültek.  
 
Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Az intézményi beruházási kiadások induló előirányzatot nem tartalmaztak, év közben a 
működési kiadások megtakarításaiból és a TÁMOP-5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk 
keretében befolyt támogatás értékű bevételből 1,8 millió forintot fordítottunk gépjármű 
tartozékok, illetve tárgyi eszközök (ügyfélváró bútor, notebook) beszerzésére. 
 
A feladatmutatók állományának alakulása 
 
Teljesítménymutató a TÁMOP projekt keretében végzett oktatási tevékenységhez 
kapcsolódva jelentkezik: az akkreditált képzésben résztvevők és tanúsítványt kapottak száma 
2014-ben 99 fő volt. 
 
Intézményi bevételek alakulása, jellege, típusai 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a 2014. évre összeállított elemi költségvetésében 3,0 millió 
forint működési bevételt tervezett, mellyel szemben a ténylegesen befolyt összeg 2,1 millió 
forint volt. Kiadásait - terv szinten - 99 %-ban támogatásból finanszírozta. 
 
Év közben 1,4 millió forint működési bevételünk keletkezett, melyből a hatósági jogkörhöz 
köthető bevétel 0,7 millió forintot tett ki.  
A hatóság tulajdonát képező személygépkocsi értékesítése révén az év folyamán 0,7 millió 
forint felhalmozási bevételünk volt.  
 
48,0 millió forint támogatásértékű működési bevételünk keletkezett „A diszkrimináció elleni 
küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése” című, TÁMOP-
5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projektünk költségeinek IH általi visszatérítéséből.  
 
A felügyeleti szervtől kapott támogatás összege 266,0 millió forint, míg az előző évi 
maradvány felhasználás 60,3 millió forint volt. 
Követelések  

A követelések 2014. évi záró állománya 0,8 millió forint volt. A követelések 39 %-a eljárási 
illetve perköltség, 61 %-a vevőkövetelés. 

A kisösszegű követelés nyilvántartásból történő kivezetése 2014-ben 4 esetben 36 eFt volt.  
Amikor az elmarasztalt fél önként nem teljesített hatósági átutalás benyújtására került sor. 
A kivezetett követelések magánszemélyekkel szemben fennálló eljárási és perköltség 
követelések voltak. 
 
Előirányzat-maradványok alakulása 

 
A 2013. évi gazdálkodás során, az előirányzat-felhasználási keretszámlán 25,0 millió forint 
maradvány keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással terhelt összeg 23,5 millió forint 
volt. Ebből 2014. év folyamán 0,1 millió forint meghiúsult. 
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A célelszámolási számlánkon 2013. év végére 35,3 millió forint maradvány keletkezett, 
melynek egésze kötelezettségvállalással terhelt, s a beszámolási időszakban a projekt 
megvalósítást szolgálta.  
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása: 

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

 
Az előirányzat-felhasználási keretszámlán mutatkozó kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzat maradványból 0,8 millió forint a személyi juttatás kiemelt előirányzaton 
keletkezett. Ez egyrészt a megbízási jogviszonyban foglalkoztatott december havi megbízási 
díjából, másrészt a decemberben számfejtett szociális juttatások áthúzódó kifizetéséből 
adódott. 
 
A munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzaton az előzőekhez és az év végi 
ajándékutalvány juttatáshoz kapcsolódóan, 1,6 millió forint volt a kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány. 
 
A dologi kiadások előirányzatán jelentkező 21,0 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány tartalmazta a külső szolgáltatókkal végeztetett feladatok december havi 
szolgáltatási díjait, az áthúzódó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségeket, az 
informatikai és kommunikációs szolgáltatások díjait, iroda és bútor bérleti díjakat, továbbá az 
egyenlőbánásmód referensek által ellátott ügyfélfogadás díjait. 
A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 13,0 millió forint az új székhely 
kialakítása kapcsán jelentkező bankgarancia adási kötelezettség fedezetéül szolgáló éven túli 
kötelezettségvállalás. 
 
A 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiúsult maradványunk 1,6 millió 
forint összegének felhasználásáról, illetve elvonásáról a költségvetési év folyamán nem 
született döntés, így az kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 2015. évben is 
jelentkezik. 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság alaptevékenységének 2014. évi költségvetési maradványa 
16,1 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 35,0 millió forint. 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege jelentősen meghaladja a keletkezett 
maradvány összegét, melynek az az oka, hogy 2014. évben zárult a 2009. óta tartó TÁMOP-
5.5.5.-08/1-2008-0001 jelű projekt, melyhez ugyan benyújtásra került a záró kifizetési 
kérelem még 2014. évben, de a kért összeg csak 2015. évben érkezett meg a bankszámlára. 
Mivel a záró kifizetési kérelemhez valamennyi, a projekt érdekében felmerült számlát ki 
kellett egyenlíteni, a Hatóság megelőlegezte ezt az összeget. Erre azonban csak úgy volt 
lehetőség, hogy a tárgyévi költségvetés terhére vállalt, hatóságot érintő kötelezettségek 
kiegyenlítését 2015. évre halasztottuk, s ez eredményezte a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány magas összegét. 

 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 13,0 millió forint 2013. évről 
áthúzódó maradvány, mely a Hatóság elhelyezésével függ össze, mint bankgarancia adási 
kötelezettség fedezetéül szolgáló éven túli kötelezettségvállalás. 
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Kötelezettségek  

2014. évet 11,2 millió forint kötelezettség állománnyal zártuk. Ebből 10,7 millió forint 
összegű számla áruszállítással és szolgáltatás igénybevétellel volt kapcsolatos, 0,5 millió 
forint pedig a közhatalmi tevékenységből eredő központosított bevételek záró állománya. 

 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás    4,2  4,2  8,4 4,2   50,0  

Bevétel                

Támogatás   4,2  4,2    4,2 4,2    100,0 

Előirányzat-
maradvány 

        4,2  4,2      

 
A 2013. évi XCII. törvénnyel módosított, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. tv 24. § (3) d) pontja előírta, hogy a hatóságnál fejezeten belüli 
átcsoportosítással 4,2 millió forint összegben fejezeti tartalékot hozzunk létre. A Fejezeti 
tartalék 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, 4,2 millió forint átadásra 
került az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. határozat értelmében a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet részére. 
A Fejezeti tartalék előirányzat eredeti előirányzata 2014. évben 4,2 millió forint volt. A 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX tv. 23. § (20) 
bekezdése alapján 2014. szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni, továbbá az 
Országgyűlés határozatban adott jóváhagyásával használható fel. Az Országgyűlés a fejezeti 
tartalék felhasználását 2014. évben nem engedélyezte, a tartalék teljes összege 
kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra. 
 
                   millió forintban egy tizedessel                fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

4,2 0 4,2  0  0 

Fejezeti hatáskörű előirányzat-
módosítás 

4,2 0 4,2  0  0 

 - előirányzat-maradvány 
igénybevétel 

4,2  4,2 0  0 
 0 

2014. évi módosított előirányzat 8,4 4,2 4,2  0  0 
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I. Országgyűlés 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 
MEKH törvény) 2013. április 4-vel hozta létre a Magyar Energia Hivatal jogutódjaként. 
Hivatal a törvény alapján az állam villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-
szolgáltatással, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjszabályozásának 
előkészítésével kapcsolatos feladatait ellátó, önálló szabályozó szerv, amely csak 
jogszabálynak van alárendelve. A Hivatal emellett ellátja az egységes nemzeti 
energiastatisztikával kapcsolatos feladatokat, valamint hivatalos statisztikai szervként eleget 
tesz a hazai és nemzetközi szervezetek, illetve egyéb szervezetek számára történő 
adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 
A Hivatal tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek, illetve külön felkérésre 
tájékoztatást ad az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságának. 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 814164 
Honlap címe: www.mekh.hu 
 
A Hivatal feladatait a MEKH törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény (a továbbiakban: GET.), a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. 
törvény, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), a 
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.), a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Vksztv.), illetve az e törvények felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályok határozzák meg. 
 
Engedélyezés és felügyelet: 

Az ellátásbiztonság garantálása érdekében a VET, a GET, a Tszt. és a Vksztv. 
rendelkezéseivel összhangban a Hivatal, engedélyben állapítja meg az engedélyköteles és 
kapcsolódó tevékenységek gyakorlásának feltételeit, valamint felügyeli a vonatkozó ágazati 
jogszabályokban foglaltak betartását, szükség esetén jogkövetkezményeket alkalmaz. A 2014. 
évben elvégzett feladatok a következők: 

• Villamos energia: A villamosenergia-ipari társaságok engedélyezése és felügyelete 
keretében a Hivatal 2014-ben összesen 424 határozatott hozott, ezen beül pedig 61 új 
engedélyt adott ki az engedélymódosítások nélkül. 
2014-ben a villamosenergia-piaci engedélyesek felügyelet keretében a Hivatal az 
alábbi főbb feladatokat látta el: A biztonságos villamosenergia-ellátás érdekében a 
Hivatal folyamatosan vizsgálta a hazai villamosenergia-piac helyzetét, az 
engedélyesek aktivitását, tevékenységét. Ennek keretében a Hivatal többek között 
ellenőrizte az erőművek téli felkészülését, a jogszabályban előírt tüzelőanyag-
készletek meglétét, továbbá helyszíni ellenőrzéseket tartott. A Hivatal rendszeresen 
vizsgálta a kötelező átvételi rendszer rendeletben foglalt szabályok betartását, két 
esetben megállapította, hogy az értékesítések a jogszabálytól eltérően történtek. 2014-
ben a Hivatal hét közvilágítási üzemeltetési engedélyesnél tartott helyszíni ellenőrzést. 
A Hivatal folyamatosan nyomon követte a szervezett villamosenergia-piac működését 
és árait. 

• Földgáz: A földgázpiaci szereplők engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 
2014-ben összesen 131 határozatot hozott, ezen belül 16 új működési engedélyt adott 
ki és 5 földgáz-kereskedelmi engedélyt vont vissza, valamennyit az érintett 
engedélyesek kérelmére. 
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2014-ben a földgázpiaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb 
feladatokat látta el: A biztonságos földgázellátás érdekében a Hivatal folyamatosan 
vizsgálta a magyar földgázpiac helyzetét, az egyes szereplők tevékenységét. Az 
ukrajnai helyzetre tekintettel a Hivatal folyamatosan ellenőrizte a magyar és az EU-
tagállamok földgáztárolóinak készletét, illetve a hazai földgázforrások és a 
felhasználás alakulását, az Ukrajna felé történő szállítás intenzitását, a spot piaci árak 
változását, továbbá az EUR és az USD árfolyamát. 2014 októberében 
földgázkereskedő kijelölésére került sor földgázipari tevékenység végzéséhez, amelyet 
2014 végéig további három alkalommal kellett meghosszabbítania a Hivatalnak. A 
szállítási rendszerirányító által benyújtott tízéves rendszerfejlesztési tervet a Hivatal 
2013. október 30-án elutasította, és a javaslat átdolgozására kötelezte az érintettet. A 
Hivatal az átdolgozott javaslatot 2014. június 30-án jóváhagyta. A piacfelügyeleti 
feladatok keretében a Hivatal 17 esetben folytatott vizsgálatot és hozott határozatot az 
engedélyesek egymás közötti vitás ügyeivel kapcsolatban. A Hivatal a szabályozási 
feladatkörében eljárva 2014. június 30-án jóváhagyta az Egyensúlyozó Platform 
Szabályzatot. 

• Távhő: A távhőszektor engedélyezése és felügyelete kapcsán a Hivatal 2014-ben 
összesen 56 határozatot hozott, amelyből 6 új engedély volt.  
A Hivatal a távhőellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében a távhőszolgáltatók és a 
távhőtermelők között felmerülő vitákban, a problémás kérdések gyors és eredményes 
rendezése érdekében esetenként közvetítő szerepet is betöltött. A Hivatal az 
önkormányzatoknak és az érintett szereplőknek több ízben biztosított szakértői 
konzultációs lehetőséget. A Hivatal a távhőszolgáltatók és távhőtermelők tekintetében 
ellenőrizte a számviteli szétválasztást. 

• Víziközmű-szolgáltatás: 2014-ben összesen 45 működési engedélyt érintő döntés 
született. Kisebb számban működési engedély, nagyobb számban pedig 
engedélymódosítás és működési engedély kiadását megtagadó határozatot hozott a 
Hivatal. 2014-ben 526 üzemeltetési szerződésre vonatkozó kérelmet bírált el a Hivatal. 
Év végére az átalakulások és a határozott időre kiadott engedélyek lejárta miatt év 
végére az engedélyes szolgáltatók száma 43-ra csökkent. 

 

Árszabályozás 

A villamosenergia- és földgázpiaci liberalizáció eredményeként minden felhasználó szabadon 
dönthet arról, hogy kitől vásárol áramot és földgázt. A szabadpiaci szegmensben a piac 
alakítja az energia-termékárakat, míg az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 
hatósági áron juthatnak villamos energiához és földgázhoz. 

Ehhez hasonlóan, hatósági áron történik a lakossági és a közintézményi felhasználók távhővel 
való ellátása is, míg a többi felhasználó esetében kétoldalú megállapodások alakítják az 
árakat. 

A villamosenergia- és földgázszektor esetében a Hivatal a nemzeti fejlesztési miniszter 
számára előkészíti az egyetemes szolgáltatási árakat. Ugyancsak a Hivatal készíti elő a 
távhőtermelés és –szolgáltatás árait, valamint a víziközmű-szektor és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás díjait is. A villamosenergia- és földgáz-rendszerhasználati díjakat a Hivatal 
rendeletben állapítja meg. 

A Hivatal ezen felül díjfelügyeleti és költség-felülvizsgálati feladatokat is ellát. A 
díjfelügyelet keretében a Hivatal ellenőrzi, hogy az engedélyesek ténylegesen a meghatározott 
díjakat alkalmazzák-e. A költség-felülvizsgálat során a Hivatal meghatározza az engedélyesek 
indokolt költségeit, amelyek a hatósági ármegállapítás alapját képezik. 

678



 

 

• Villamos energia: Az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági végfelhasználói 
villamosenergia-árak 2014. szeptember 1-jén 5,7%-kal csökkentek, amelyek az egyes 
árösszetevők 2015. január 1-i, különböző irányú és mértékű módosulásai 
következtében sem változtak. 

• Földgáz: A kormányzat rezsicsökkentési politikájából fakadóan rendkívüli 
ármegállapításra került sor 2014. április 1-vel, ekkor a földgáz lakossági 
végfelhasználói ára 6,5%-kal csökkent. 

• Távhő: Minden év augusztus 31-ig készíti elő a Hivatal a távhőszolgáltatónak 
értékesített távhő áraira, a lakosságnak és a külön kezelt intézménynek szolgáltatott 
távhő díjaira, valamint a távhő-szolgáltatási támogatásokra vonatkozó javaslatát. A 
2014/2015-ös fűtési idényre vonatkozó ár- és támogatásjavaslat 2014. október 1-jén 
lépett hatályba és a lakossági végfelhasználói távhőárak is csökkentek ezen dátummal 
3,3%-kal, a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvényben rögzítetteknek 
megfelelően. 

• Víziközmű-szolgáltatás: A Hivatal 2014 során kiemelt feladataként elkészítette és a 
jogszabályban megállapított határidőben megküldte a nemzeti fejlesztési miniszter 
számára a víziközmű-szolgáltatás hatósági díjaira vonatkozó javaslatát.  

• Hulladékgazdálkodás: A Hivatal 2014 első negyedévében meghatározta a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj előkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás 
tartalmi és formai követelményeit, a beérkezett adatokat feldolgozta és elemezte, majd 
a díjakra vonatkozó javaslatát megküldte a nemzeti fejlesztési miniszter felé. 

Kéményseprés 

A jogalkotó, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátását biztosító jogszabályi 
változásokkal egy időben, az átmeneti ellátás idejére járó költségek indokoltságának 
vizsgálatával kapcsolatos hatáskört telepített a Hivatalhoz. 2014-ben a nem rendszeres 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás keretében hét esetben érkezett be többletköltséggel 
kapcsolatos igény, illetve több esetben a meghosszabbított kijelöléssel összefüggésben kellett 
eljárnia a Hivatalnak. 

Fogyasztóvédelem 

A Hivatal kiemelt tevékenysége a fogyasztói érdekek védelme. Ennek keretében a Hivatal 
vizsgálja a szolgáltatások minőségét, folyamatosságát, az energiaszolgáltatók ügyfél-
kiszolgálási tevékenységének színvonalát, továbbá az úgynevezett Garantált Szolgáltatások 
kritériumainak megvalósulását. A Hivatal a szolgáltatók gyakorlatát mind hivatalból, mind 
pedig a felhasználók kérelmei alapján ellenőrzi. Az eljárások során kiszabott bírságok összege 
elérte a 25 millió forintot. 

A szolgáltatók eljárásával szemben tavaly 1599 új fogyasztói panasz érkezett, amelyek 
kapcsán megindulhatott a hatósági eljárás, emellett a Hivatal közel 1100 ügyben kért 
hiánypótlást. Az eljárás megindítására alkalmas fogyasztói panaszok 45%-a 
gázszolgáltatással, míg 55%-a a villamosenergia-szolgáltatással volt kapcsolatos. A Hivatal 
2014-ben is folytatta ügyfél-tájékoztatási tevékenységét, amellyel a felhasználók alaposabb 
tájékozottságát, valamint a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tudnivalók megismerését szolgálta. 
A Hivatal telefonon, írásban és személyesen 12 ezer alkalommal adott tájékoztatást.  

Statisztika 

A Hivatal 2014-ben is folyamatosan gyűjtötte és dolgozta fel a határozatban előírt, a 
felügyeleti és hatósági feladatok ellátásához szükséges, közel 800 engedélyes által megküldött 
műszaki-gazdasági adatokat. Emellett az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 

679



 

 

288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet értelmében a Hivatal közel 5 700 szolgáltatótól várt 
energiastatisztikai adatokat. 

Hasonlóan a további évekhez, a Hivatal 2014-ben is több általános, illetve speciális 
energiastatisztikai kiadványt jelentetett meg: 

• A magyar villamosenergia-rendszer 2013. évi statisztikai adatai, 
• A magyar földgázrendszer 2013. évi statisztikai adatai, 
• Beszámoló a megújuló alapú villamosenergia-termelés, valamint a kötelező átvételi 

rendszer 2013. évi alakulásáról. 

Nemzetközi kapcsolatok 

A Hivatal 2014-ben is európai, regionális és bilaterális szinten folytatott nemzetközi 
tevékenységet. Az együttműködések célja a hazai törekvések érvényesítése a nemzetközi 
fórumokon, továbbá az itt megszerzett nemzetközi tapasztalatok Hivatalon belüli 
hasznosítása. Az európai Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatok kialakításában a Hivatal 
szakértői munkát végez a magyar érdekek érvényesítése érdekében.  

A Hivatal 2014-ben is folytatta szakmai együttműködését az Európai Unió energiapolitikáért 
felelős szakmai szervezeteivel, bizottságaival, engedélyesi szervezeteivel és a tagországok 
szabályozó hatóságainak együttműködési szervezeteivel. 

A Hivatal közreműködött az uniós villamos energia- és földgázpiaci régiók tagországainak 
együttműködését elősegítő szabályrendszerek összehangolásában, amelynek végső célja az 
egységes energiapiac kialakítása.  

A nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló uniós rendelettel 
foglalkozó REMIT Munkacsoport jelenlegi formájában 2013. december 7-én kezdte meg 
működését a Hivatalban. Az elmúlt időszakban a jogszabályokban adott felhatalmazások 
alapján megkezdődött a Hivatalon belüli folyamatok átszervezése, kialakítása a hatékony 
munkavégzés biztosítása érdekében. 

A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló 347/2013/EU 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően a Hivatal elkészítette a közös érdekű projektek uniós 
listáján szereplő hazai vonatkozású projektekre alkalmazandó eljárási kézikönyvet, amelyet az 
érintett társhatóságokkal való egyeztetést követően 2014 júniusában publikált honlapján. 

Az előirányzatok alakulása 

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

• a felügyeleti díj, 
• a Hivatal által kiszabott bírságok, 
• az igazgatási szolgáltatási díj és 
• az egyéb bevételek. 
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Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  6 408,6 7 025,2 7 025,2 11 712,5 7 356,5 114,8 62,8 

      ebből: személyi juttatás 1 376,1 3 082,5 3 082,5 3 664,3 2 175,0 158,1 59,4 

Bevétel  7 926,4 7 025,2 7 025,2 8 316,1 8 316,1 104,9 100,0 

Támogatás  0 0 0 0,1 0,1 0,0 100,0 

Előirányzat-maradvány  1 878,5 –   3 396,3 3 396,3 180,8 100,0 

Létszám (fő)   200 280 280   280 140,0   

 
 
A Hivatal gazdálkodása 
A Hivatal 2014. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszege 7 025,2 millió forint volt. 
A Hivatal működését kizárólag a felügyeleti díjak és igazgatási szolgáltatási díjak bevételei, 
valamint bírság bevételek biztosítják. A bevételek mértékét és beszedésének eljárását az 
ágazati törtvények és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási 
szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és 
egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó 
szabályokról szóló 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet határozza meg. (2014. április 4-éig a 
Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről valamint az igazgatási 
szolgáltatási és a felügyeleti díj fizetésének szabályairól szóló 91/2007. (XI.20.) GKM 
rendelet.) 
 
Kiadások alakulása 
A kiadások volumene megegyezik a tervezett bevételek összegével. A Magyarország 2014. 
évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 10.§ (3) bekezdése a Hivatal 
részére 2 029,1 millió forint befizetését írta elő a költségvetés javára havi 1/12-ed részenként 
február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 
10-ei befizetési időpontra. A befizetési kötelezettségünket jogszabály szerint teljesítettük.  
A működési és felhalmozási kiadások finanszírozása az egész gazdasági évben biztosított 
volt.  
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 3 082,5 millió forint volt, amely 581,8 millió 
forinttal emelkedett 3 664,3 millió forintra, a tényleges felhasználás 2 175,0 millió forint. Az 
előirányzat fedezetet biztosított a Hivatal 280 fő személyi állományának rendszeres havi 
illetményére, cafetéria összegére, ruházati költségtérítésre és a munkába járás, albérleti 
hozzájárulás és egyéb szociális támogatások kifizetésre. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
730,0 millió forint, amely 304,3 millió forinttal emelkedett, 1 034,3 millió forintra, a teljesítés 
632,9 millió forint volt, amely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó jogszabály szerint járó 
adó és járulék összegét tartalmazza. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 1 125,0 millió forintról 1 595,3 millió forintra 470,3 
millió forinttal emelkedett, a teljesítés 684,0 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata 
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biztosította a Hivatal működéséhez szükséges kiadásokat, a különféle szakmai folyóiratok 
előfizetését, a közüzemi díjakat, őrzés-védelem költségeit, karbantartási díjakat, Microsoft 
licenc díját, rendszerkövetési díjakat, a II. János Pál pápa tér 3. bérleti díját, a szakmai 
feladatok elvégzését megalapozó szakértői díjakat, 256 külföldi kiküldetéshez kapcsolódó 
utazási, szállás és egyéb költségeket, tranzakciós illetéket, rendelkezésre állási díjat, cégautó 
adót. 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 2 029,1 millió forint, amely 24,5 
millió forinttal emelkedett 2 053,6 millió forintra, a teljesítés 2 050,1 millió forint volt. Ezen a 
jogcímen számolta el a Hivatal a központi költségvetés befizetési kötelezettséget. A 2013. évi 
meghiúsult maradványhoz kapcsolódó befizetés összegét (1,7 millió forint) és a CEER – 
energiaügynökségeket összefogó szervezet – és ERRA – független energiaszabályozó 
hatóságok egyesülete részére teljesített tagdíjat.  
 
Beruházások eredeti előirányzata 58,6 millió forintról 1 089,2 millió forintra 1 030,6 millió 
forinttal növekedett, a teljesítés 348,8 millió forint volt. Az előirányzat terhére elkezdődött a 
Hivatal informatikai infrastruktúrájának fejlesztése, a Hivatal szakmai feladatainak 
támogatását elősegítő Integrált Informatikai Rendszer alapjainak letétele, licencek beszerzése, 
a Nemzeti közhiteles víziközmű nyilvántartás kialakítása, a Forrás KGR program beszerzése, 
gépjárműpark bővítése. 
 
A felújítás előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat  
2 210,1 millió forint, a teljesítés 1 401,2 millió forint volt. A felújítás előirányzata a 2013. évi 
előirányzat maradvány és 2014. évi bevételi többlet, amelyet teljes egészében a Bajcsy 
Zsilinszky út 52. sz. alatti épület felújítására használt fel a Hivatal. A felújítás 2013. évi  
1 728,0 millió forint maradványa az 1363/2014.(VI. 30.) Korm. határozatban került 
változatlan célú felhasználásra jóváhagyásra. 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 65,7 millió forint, amely a 2013. 
évi meghiúsult maradvány befizetési kötelezettséget és egy fő dolgozói lakáskölcsön összegét 
biztosította. 
 
Bevételek alakulása 
 
A Hivatal eredeti előirányzata 7 025,2 millió forint közhatalmi bevétel volt, amely 1 290,9 
millió forinttal túlteljesült, a költségvetési bevételek teljes összege 8 316,1 millió forint. A 
bevételekből a közhatalmi bevétel összege 8 254,3 millió forint. A közhatalmi bevételek 
területén a Víziközmű és a Távhő ágazat kivételével minden szakmai területen a bevételek 
emelkedése mutatható ki. A közhatalmi bevételek megoszlása alapján felügyeleti díjakból a 
bevétel 92,7 %-a, igazgatási szolgáltatási díjakból 5,7% -a egyéb és bírság bevételből 1,6 %-a 
származik. 
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          ezer forintban 

Szakmai terület 
 

Tervezett 
bevételek 

  

Felügyeleti 
díj  

 
Igazgatási 

szolgáltatási díj 

 
Egyéb 

közhatalmi 
bevétel  

Összesen 
 

Víziközmű 2 339 400 2 203 824 69 545  2 273 369 

Hulladék 825 500 1 031 268 0  1 031 268 

Földgáz 1 216 300 1 346 206 128 448  1 474 654 

Távhő 183 000 137 221 27 958  165 179 
Villamos energia 2 461 000 2 930 573 247 498  3 178 071 
Bírság és egyéb 
közhatalmi bevétel 0 0 0 

 
131 791 131 791 

ÖSSZESEN 7 025 200 7 649 092 473 449 131 791 8 254 332 

 
Az engedélyesek a Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a díjrendeletekben meghatározott 
mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, amelynek 2014. évi összege 473,4 
millió forint. A Hivatal alaptevékenysége körében, szakmai indokok alapján az engedélyesek 
felé bírságot szabhat ki, az ebből származó bevétel 129,7 millió forint. 
Működési bevételek összege 49,9 millió forint, amely továbbszámlázott rezsi költség, készlet 
értékesítés, dolgozói térítés miatti bevétel.  
Felhalmozási bevétel összege 4,6 millió forint gépjármű értékesítéséből származik. 
A dolgozói lakáskölcsönhöz kapcsolódó bevétel miatt a felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök előirányzata 7,3 millió forinttal növekedett, a teljesítéssel azonosan. 
  
Előirányzat módosítások: 
 
Saját hatáskörben a 2013. évi maradvány előirányzatosítása 3 396,3 millió forint összegben 
történt. A 2013. évi előirányzat maradvány jelentős része az ingatlan felújítás költségeit 
fedezte, finanszírozta a gépjárműpark korszerűsítését, informatikai beruházásokat.  
A 2013. évi maradványból az 1868/2014. (XII. 31.) Korm. határozat alapján, meghiúsult 
maradvány jogcímen 66,2 millió forintot 2014. december 30-án a Honvédelmi Minisztérium 
részére továbbutalt a Hivatal. 
Saját hatáskörű módosítás az OTP-nél vezetett lakásalap számla egyenlegének 
előirányzatosítása volt. 
Kormány hatáskörben a 2014. évi kompenzációhoz kapcsolódóan módosult az előirányzat 0,1 
millió forint összegben. 
Felügyeleti szervi hatáskörben 1 286,6 millió forint módosítás történt a bevételi többlethez 
kapcsolódóan. A bevételi többlet felhasználása a Bajcsy 52. sz. irodaépület felújításához 
kapcsolódó többlet kiadások fedezetére, az informatikai infrastruktúra fejlesztésére került 
jóváhagyásra. A bírságból származó bevételek felhasználását a MEKH tv. 20.§ (3) bekezdése 
szerint a tevékenységi területen dolgozó szakemberek képzésére, tudományos – oktatási 
célokra, tanulmányok, ismeretterjesztő anyagok készítésére, tevékenységi területen működő 
civil fogyasztóvédelmi szervezetek támogatására lehet felhasználni. 2014. évben a bírság 
bevételek felhasználása elsősorban oktatási célokra, szakember képzésre történt. 
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       millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény 
szerinti előirányzat 7 025,2 7 025,2 - 3 082,5 280 

Módosítások jogcímenként           

I. Országgyűlés hatáskörben - - - - 
 

II. Kormány hatáskörben 0,1 0,0 0,1 0,1 0 

1201/2014. (IV. 1.) Korm. 
határozat alapján - a költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2014. 
évi kompenzációjának támogatása 0,1 - 0,1 0,1   
III. Felügyeleti szervi 
hatáskörben 1 286,6 1 286,6 - 11,9 0 

Többletbevétel felhasználás 1 188,4 1 188,4 -   

Többletbevétel felhasználás 98,3 98,3 -  11,9   

Egyéb működési bevétel rendezés -0,1 -0,1    

IV. Intézményi hatáskörben 3 400,6 3 400,6 - 569,8 0 

2013. évi maradvány beemelése 3 396,3 3 396,3 - 837,7 - 
2014. évi előirányzati rovatok 
közötti módosítás 0,0 0,0 

  
-267,9   

2014. évi előirányzat saját 
hatáskörben történő megemelése 4,3 4,3 

  
    

2014. évi módosított előirányzat 11 712,5 11 712,4 0,1 3 664,3 280 
 
 
2014. évi előirányzat-maradvány alakulása 
 
A Hivatal 2014. előirányzat maradványa 4 356,0 millió forint, melyből 274,9 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amelyet a maradvány-elszámolás keretében a 
Hivatal elvonásra ajánlott fel. 
A fennmaradó 4 081,1 millió forint maradvány az alábbiak szerint alakult: 

• Bajcsy 52. számú irodaépület felújításához kapcsolódó még ki nem fizetett számlák 
összege 435,5 millió forint, amelyek felhasználása május hónapban megvalósult, 

• 2013. évi visszahagyott maradványból végleges feladatelmaradás miatt befizetendő 
összeg: 93,0 millió forint, 

• 2014. évi szerződések, megrendelések áthúzódó hatása miatti maradvány: 1 475,8 
millió forint, amelynek pénzügyi teljesítési határideje 2015. június 30.    A maradvány 
biztosítja az informatikai infrastruktúra továbbfejlesztését, a SharePoint alapú 
csoportmunka eszközrendszer kialakítását, az egységes elektronikus aláírás és 
időbélyeg szolgáltatás kialakítását. 

• A tartalék terhére 2014. évben 2 038,9 millió forintot képeztünk. További 37,9 millió 
forint a bírságbevételek fel nem használt részéből képződött.  
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Vagyoni helyzet alakulása 

 

A 2014. éves Mérleg Eszközök és Források összesen előző időszaki állományának értéke  
7 205,0 millió forint, a tárgyidőszak állomány értéke 9 274,5 millió forint, amely 
összességében 28,7%-os növekedést mutat. 

 

Megnevezés 
Nyitó állomány Záró állomány Változás 

ezer Ft 

Immateriális javak 126 739 100 049 -26 690 

Tárgyi eszközök 3 230 727 4 354 563 1 123 836 

Készletek 0 11 737 11 737 

Pénzeszközök 3 438 387 4 515 779 1 077 392 

Követelések 330 585 249 549 -81 036 

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 78 622 1 424 -77 198 

Aktív időbeli elhatárolások 0 41 395 41 395 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7 205 060 9 274 496 2 069 436 

Saját tőke 6 959 616 8 773 336 1 813 720 

Kötelezettségek 245 444 294 665 49 221 

Passzív időbeli elhatárolás 0 206 495 206 495 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 205 060 9 274 496 2 069 436 

 

Az immateriális javak nettó értékének csökkenését a beszerzéshez képest nagyobb mértékű 
amortizáció elszámolása indokolja.   
 
A tárgyi eszközök nettó mérleg szerinti értékének növekedését elsősorban a Bajcsy 52. sz. 
alatti ingatlan felújítás értéke adja, további növekedés okoz a gépjárművek, informatikai 
eszközök beszerzése, amellyel az értékesítés, selejtezés és az értékcsökkenések elszámolása 
mellett is a Hivatal biztosítani tudta az eszközök nettó értékének növekedését.  
 
Készletek soron az év közben beszerzett és fel nem használt irodaszerek értéke szerepel. 
 
A pénzeszközök értéke a jelentős bevételi többlet miatt növekedett, illetve a tervezett 
beruházások elhúzódása miatt, a tényleges kifizetések a maradvány terhére 2015. évben 
valósulhatnak meg. 
 
A követelések összegét a folyamatos egyeztetések és felszólítások következtében az előző 
időszakhoz képest sikerült csökkenteni. A követelések állomány jelentős mértékben tartalmaz 
korábbi évekről áthúzódó követeléseket. Az állományra az év végi értékelés keretében 59,0 
millió forint értékvesztést is elszámoltunk. A kintlévőségek behajtására továbbra is nagy 
erőfeszítéseket tesz a Hivatal, az adók módjára történő behajtás lehetőségét is kihasználva. 

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a fel nem vett étkezési utalványok értékét 
tartalmazza.  
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I. Országgyűlés 

Nemzeti Választási Iroda 
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A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.), valamint az 
annak végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek határozzák meg a Nemzeti Választási Iroda 
(a továbbiakban: NVI) feladatait. 

Az NVI 2014-ben az országgyűlési képviselők választását, az Európai Parlamenti képviselők 
2014. évi választását, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választását sikeresen bonyolította le. Ezen felül 
megismételt önkormányzati képviselőválasztásokra és egy alkalommal időközi országgyűlési 
képviselőválasztásra került sor. 

A választások lebonyolításának előkészületei, az informatikai és infrastrukturális hátterek 
kialakításai 2013-ban kezdődtek meg. Ekkor került sor a választási rendszerek kialakításához 
szükséges beszerzések előkészítésére, a közbeszerzési eljárások lefolytatására. 

A Ve. alapján a központi választói névjegyzék folyamatos vezetése, a választói joggal nem 
rendelkező polgárok nyilvántartása – a választásoktól függetlenül - az NVI folyamatosan 
ellátandó feladati közé tartozik.   

Az NVI gazdálkodási besorolása alapján önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti 
jogosítványokkal felruházott költségvetési szerv, mely az I. Országgyűlés fejezetben önálló 
címet képez. 

Intézmény név: Nemzeti Választási Iroda 
Törzskönyvi azonosító: 815567 
Honlapjának címe: www.valasztas.hu 
 

Az előirányzatok alakulása 

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

Megnevezés 

2013. 
évi tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   679,2 11 470,4 11 470,4 24 013,8 20 521,4 3 021,4 85,5 

  

ebből: 
személyi 
juttatás 

109,6 759,6 759,6 656,4 650,0 593,1 99,0 

Bevétel  0,0 0,0 0,0 3 272,6 3 272,6 - 100,0 

Támogatás  2 915,3 11 470,4 11 470,4 18 470,4 18 470,4 633,6 100,0 

Előirányzat-maradvány  34,7 0,0 0,0 2 270,9 2 270,9 6 544,4 100,0 

Létszám (fő)   70 100 100 - 75 102,7 - 

 

689



 

 

millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

11 470,4 0,0 11 470,4 759,6 100 

Módosítások 12 543,4 5 543,4 7 000,0 -103,2 - 
Irányító szervi hatáskörben 
intézménynek 

5 770,9  31,2  5 739,7  44,8  
-  

Intézményi hatáskörben NVI 
intézménynek 

4 128,8 4128,8 0,0 -148,0 
- 

Irányító szervi hatáskör 24.cím 02 
alcím 01.jogcímcsoport 
(maradvány igénybevétele) 

42,0 42,0 0,0 0,0 

- 
Irányító szervi hatáskör (évközi 
átadás) 24.cím 02 alcím 
01.jogcímcsoport 

-81,0 0,0 -81,0 
 

0,0 

- 
Kormányzati hatáskör (1316/2014. 
(V. 22.) Korm. határozat) 

400,0 400,0 0,0 0,0 
- 

Kormányzati hatáskör (1426/2014 
(VII. 28.) Korm. határozat) 

7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 
- 

Irányító szervi hatáskör 
(maradvány igénybevétele) 

941,4 941,4 0,0 0,0 
- 

Irányító szervi hatáskör (évközi 
átadás) 

-5 658,7 0,0 -5 658,7 0,0 
- 

2014. évi módosított előirányzat 24 013,8 5 543,4 18 470,4 656,4 100 

 

A Nemzeti Választási Iroda cím: 

  
  
  
  
 
 Megnevezés 

2013. 
évi tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  481,1 1 389,4 1 389,4 11 289,1 9 358,3 1 945,2 82,9 

  

ebből: 
személyi 
juttatás 

109,6 759,6 759,6 656,4 650,0 593,1 99,0 

Költségvetési bevétel  - - - 2 872,6 2 872,6 - 100,0 

Támogatás  1 768,5 1 389,4 1 389,4 7 129,1 7 129,1 403,1 100,0 

Előirányzat-maradvány  - - - 1 287,4 1 287,4 - 100,0 

Létszám (fő)   73 100 100 - 75 102,7 - 
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millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény 
szerinti előirányzat 

1 389,4 0,0 1 389,4 759,6 100 

Módosítások     - 
Irányító szervi hatáskörben 5 770,9  31,2  5 739,7  44,8  -  
Intézményi hatáskörben 4 128,8 4 128,8 0,0 -148,0 - 
2014. évi módosított 
előirányzat 

11 289,1 4 160,0 7 129,1 656,4 100 

 

A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű 
előirányzatok rendjéről szóló belső szabályzat alapján közvetlen felhasználásként a választási 
feladatok ellátásával kapcsolatos működési célú pénzeszköz-átadások (területi választási 
irodák és helyi választási irodák, egyéb a választásban résztvevő szervek részére) történtek. 
Dologi kiadásként kizárólag a MÁK számlavezetési díjai kerültek elszámolásra. 

A választásokkal összefüggésben felmerülő kötelezettségvállalások fedezetei az eredetileg a 
fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított forrásokból – előirányzat-módosítással – az 
intézményi költségvetésbe kerültek átadásra. Ennek megfelelően a személyi juttatások (pl. 
NVB tagok tiszteletdíjai, választással összefüggésben kifizetett céljuttatások, megbízási 
szerződések), dologi és felhalmozási kiadások (pl. informatikai rendszerek fejlesztései, 
üzemeltetései), választáshoz szükséges termékek és szolgáltatások (pl. szavazólapok, urnák, 
azok szállításai) kötelezettségei az intézményi költségvetésbe átcsoportosított, ott tervezési 
alapegység kódonként elkülönítetten kezelt források terhére kerültek kifizetésre.  

Az eredeti előirányzat nem biztosított fedezetet a 2014. évi négy országos választás 
lebonyolítására, ezért kezdeményeztük további forrás év közbeni biztosítását. A 1316/2014 
(V. 22.) Korm. határozat értelmében az NVI 400,0 millió forintot, a 1426/2014 (VII. 28.) 
Korm. határozat 7 000,0 millió forintot hagyott jóvá az NVI költségvetése javára. Ez utóbbi 
forrás a rendkívüli kormányzati intézkedések terhére - 2015. június 30-ai elszámolási 
határidővel - került átadásra. Az év közbeni források biztosításával a fejezeti költségvetés 
összege megnövekedett (400,0 és 7 000,0 millió forinttal), amelyből a választási szervek 
részére kiutalt összegek fedezete a fejezeti költségvetésben, a további kötelezettségvállalások 
(dologi, felhalmozási költségvetést érintő szerződések) az intézményi költségvetésbe 
átcsoportosított módon kerültek felhasználásra.  

A személyi juttatások kiemelt előirányzata 99,0 %-ban került 2014-ban felhasználásra, 
kifizetésre. 2014-ben személyi juttatásokra a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a 
foglalkoztatottak személyi juttatásaira 566,2 millió forintot, külső személyi juttatások 
jogcímen az állományba nem tartozók (megbízási díjas szerződések, tiszteletdíjasok) részére 
83,8 millió forint kiadás került elszámolásra.  

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat teljesítése 2014-ban 192,4 millió forint, a 
személyi juttatás 29,6 százaléka. 
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Az Iroda engedélyezett létszáma 100 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 75 fő 
volt. 

Az Iroda kiadásainak jelentős részét a működési és szakmai feladatellátással kapcsolatosan 
felmerülő dologi kiadások tették ki. A 2013. évi CCXXX. törvényben meghatározott eredeti 
előirányzat 331,5 millió forint volt. A módosított előirányzat – a nagyrészt fejezeti kezelésű 
előirányzatról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást, valamint az előző évi 
maradvány igénybevételét követően – 7 631,1 millió forint, melyből pénzügyileg teljesült 6 
178,6 millió forint. A dologi kiadások egyik jelentős részét a készletbeszerzésekre – azon 
belül is szakmai anyagokra (választásokkal összefüggésben felmerült nyomtatványok, 
szavazólapok, urnák stb.), valamint informatikai kiadásokra, (1 245,8 millió forint) 
fordítottuk. A választások lebonyolításában kulcsszerepet játszó nyomtatvány-ellátási és 
nyomdai tevékenységek elvégzésére az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-vel szerződött az 
NVI.  

Az Iroda 2014. évi költségvetésének specialitása, hogy 2014-ben négy általános (országos) 
választás zajlott le, ebből adódóan az előirányzatok nem csak az általános működéssel 
összefüggő kiadásokat tartalmazzák. 

2014-ben az országgyűlési képviselőválasztás előkészítéséhez és lebonyolításához 
közvetlenül kapcsolódóan 5 alkalommal folytattunk le központosított közbeszerzési eljárást. 
Ezek mindegyike a választási informatikai rendszerek kiépítéséhez, kialakításához, 
bővítéséhez kapcsolódik, mint például választási szerverek, adatbázis-kezelő szoftverek, 
terminálszerver parkjához kapcsolódó licenszek beszerzése. 

Az Európai Parlamenti képviselők 2014. évi választásához kapcsolódóan egy alkalommal 
került sor közbeszerzési eljárás lefolytatására a 2018/2011. (X. 19.) Korm. rendelet alapján. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi képviselők 
választásának lebonyolításához kapcsolódóan 5 alkalommal történt közbeszerzés 2014-ben a 
választási informatikai rendszerek továbbfejlesztését érintően. 

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

A választás központi alkalmazásának a Nemzeti Választási Rendszer (NVR) keretrendszer 
számít. A folyamatosan működő központi névjegyzék és a regisztrációs kérelmek 
feldolgozásán túl az egyes választásokhoz kapcsolódó alkalmazások továbbfejlesztésére 
került sor 2014-ben. A rendszer segítségével történt a jelöltállítás folyamatának ellenőrzése, a 
választások előkészítésével, a választásnapi feladatokkal kapcsolatos folyamatok, a 
szavazatösszesítés és a jogorvoslati kérelmek feldolgozása is. 
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A Szenzor Kft. fejlesztette a regisztrációhoz kapcsolódó kérelmek szkennelését végző 
SZENVI alkalmazást.  

A választás szakmai alapfeladatot támogató alkalmazások közül a pénzügyi- és logisztikai 
támogatást nyújtó Zalaszám Informatika Kft. által fejlesztett VPIR/VLOG rendszer 
továbbfejlesztésére került sor 2014-ben.  

A választás belső ügyviteli rendszereként és kommunikációs portáljaként működő Választási 
Ügyviteli Rendszer (VÜR) továbbfejlesztése az új jogszabályi környezetnek és az NVI 
igényeinek megfelelően történt meg.  

2013 negyedik negyedévében kezdődött meg a Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő 
Kft. által 2014-ben kifejlesztett választás ellenőrzési funkciókat támogató Adatforgalmi 
Monitoring Egység (AME) alkalmazás használatba vétele.  

A választással kapcsolatos széleskörű tájékoztatás céljából az NVI működtette a Választási 
Információs Szolgálatot, valamint a saját honlapját. 

Az intézményi beruházásokra eredetileg 95,0 millió forint került jóváhagyásra. Az évközi, 
zömében a fejezeti kezelésű előirányzatról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást 
követően a módosított előirányzat 2 806,4 millió forint lett, melyből 2 335,1 millió forint 
került pénzügyi teljesítésre zömében immateriális javakra (1 210,7 millió forint). 

Kormány hatáskörű módosítások 

Az előirányzatok módosításra – növelésére - kormány hatáskörben a 1316/2014 (V. 22.) 
Korm. határozat értelmében 400,0 millió Ft összegben került sor. 

További forrást biztosított az 1426/2014 (VII. 28.) Korm. határozat 7 000,0 millió Ft 
összegben. A kormányhatározat a Nemzeti Választási Iroda (24 cím/01 alcím) részére hagyta 
jóvá a forrást, melyet a 1457/2014 (VIII. 14.) Korm. határozat módosított, s így a 24. Nemzeti 
Választási Iroda cím, 2. Fejezeti kezelésű előirányzat alcím, 2. A 2014. évi választások 
előkészítése jogcímcsoport terhére került átadásra a forrás. 

Irányító szervi hatáskörű módosítások 

Az NVI „a 2014. évi választások előkészítése” fejezeti kezelésű előirányzatából 5 739,7 
millió Ft került átcsoportosításra az intézményi költségvetésbe a választások lebonyolításához 
kapcsolódó feladatok, közbeszerzések és beruházást érintő szerződések, továbbá a Nemzeti 
Választási Bizottság feladatellátásának teljesítése érdekében. 

Intézményi saját hatáskörű módosítások 

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatról felszabadítható 
összeg átcsoportosítása a dologi kiadások kiemelt előirányzatra történt meg. A kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítással biztosítottuk az NVI infrastruktúrájának bővítéséhez 
szükséges szerződések fedezetét. 

Saját bevétel: 

Az NVI eredetei előirányzataiban saját bevétellel nem tervezett. A Ve. 153-155.§. alapján az 
NVI-t a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatásért díj illeti meg. 2014-ben 30,9 
millió forint bevétel érkezett ezen a jogcímen, melyet a dologi kiadások fedezeteként 
előirányzatosítottunk. 
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Más szervet megillető bevétel: 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény öt esetben rendelkezik bírság 
megállapításáról: 

- az ajánlóívek átadásával kapcsolatos kötelezettség elmulasztása (Ve. 124. § (2)) – „le 
nem adott ajánlóívek miatti bírság”, 

- médiaszolgáltatással kapcsolatos törvénysértés (Ve. 152. § (2)) – „média jogsértése 
miatti bírság”, 

- a szolgáltatott adatok jogellenes felhasználása (Ve. 155. § (1)) – „jogellenes 
adatfelhasználás miatti bírság”, 

- a szolgáltatott adatok megsemmisítésének és a jegyzőkönyv átadásának elmulasztása 
(Ve. 155. § (2))- „adatmegsemmisítés, jegyzőkönyvleadás elmulasztása miatti bírság”,   

- választási kampány szabályainak megsértése (218. § (2) d)) – „választási 
kampánysértés miatti bírság”. 

 
A bírságokból származó bevételek a központi költségvetés bevételét képezik, ennek 
megfelelően az NVI számlájára 2014-ben 41,9 millió forint befolyt összeg a Magyar 
Államkincstár részére került átutalásra. 

Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az NVI 2014-ban képződött összes maradványa 3 492,6 millió forint. Ebből az intézményt 
érintő összes maradvány 1 930,9 millió forint, a fejezetet érintő maradvány összege 1 561,7 
millió forint. 

Az összes maradványból az intézményi költségvetésben 515,4 millió forint, a fejezeti 
kezelésű előirányzatokon 546,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Ve. alapján az intézménynél marad további 
felhasználás céljából, ebből kizárólag a rendkívüli kormányzati tartalékból le nem kötött 
összeget kell 2015.06.30-ig visszautalni. 

A dologi kiadások és beruházási kiemelt előirányzatok kötelezettségvállalással terhelt 
maradványát képezik többek között az informatikai rendszerek működtetéséhez kapcsolódó 
informatikai szolgáltatások és fejlesztések kiadásai (pl. Zalaszám Informatika Kft. által 
üzemeltetett VPIR/VLOG rendszerek), a NISZ Zrt. által biztosított NTG hálózatok 
üzemeltetéséért fizetendő díjak, az IBM szoftver-licenszek megújításáért fizetendő összegek. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét 
képezik a területi választási irodák (a továbbiakban: TVI) részére a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás, továbbá a 
megismételt és időközi önkormányzati választások elszámolási különbözetei. 

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása  

Az intézmény beruházási kiadásaira 95,0 millió forint került tervezésre az eredeti 
előirányzatok között. 

2014-ben sor került irodabútorok beszerzésére, a választások lebonyolításához szükséges 
berendezések (pl. NVB részére szavazó-berendezések, számítóközpont klimatizáló 
berendezése stb.) beszerezésére. 

694



 

 

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

Ennek megfelelően az immateriális javak 2014.12.31-ei értéke 1 142,0 millió forint, a tárgyi 
eszközök 2014.12.31-ei értéke 465,1 millió forint. 

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

Követelések 

Az NVI 2014.12.31-ei állapot szerinti követelésének értéke 2,3 millió forint (munkavállaló 
részére adott lakáskölcsön). 

Kötelezettségek 

A Hivatal költségvetési évben esedékes kötelezettségei a 2014.12.31-ei fordulónapon 325,1 
millió forint, melyből beruházási szállítói tartozás 84,5 millió forint, termékvásárlással 
kapcsolatos szállítói tartozás 240,6 millió forint. 

Ezen felül a letéti számlán lévő jóteljesítési garanciából adódó kötelezettség összege 35,3 
millió forint, a más szervezetet megillető bevétel (bírság-bevételek) elszámolása 1,3 millió 
forint. 

Az NVI letéti számlájának záró egyenlege 35,3 millió forint. 
 

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK  

 
A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX. törvény rendelkezései 
alapján az NVI fejezeti kezelésű előirányzatai: 

1.) Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 
 

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

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  66,3 81,0 81,0 42,0 29,6 44,6 70,5 

Támogatás  73,6 81,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Előirányzat-maradvány 34,7 - - 42,0 42,0 121,0 100,0 
 

millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

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

Módosítások jogcímenként          
Irányító szervi hatáskör (maradvány 
igénybevétele) 

42,0 42,0 0,0 0,0 

Irányító szervi hatáskör (évközi átadás) 
-81,0 0,0 -81,0 

 
0,0 

2014. évi módosított előirányzat 42,0 42,0 0,0 0,0 

 
2.) A 2014.évi választások előkészítése  
 
Az előirányzat biztosított forrást a választási eljárásról szóló törvény alapján a 2014. évi 
választások lebonyolítására, ideértve a Nemzeti Választási Bizottság működési költségeinek 
finanszírozását is.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

Megnevezés 

2013. 
évi tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás  131,8 10 000,0 12 682,7 12 682,7 11 133,3 8 447,1 87,8 
Bevétel  - - - 400,0 400,0 - 100,0 
Támogatás  1 073,2 10 000,0 11 341,3 11 341,3 11 341,3 1 056,8 100,0 
Előirányzat-maradvány - – - 941,4 941,4 

 
- 100,0 
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millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 

Módosítások jogcímenként         
Kormányzati hatáskör (1316/2014. (V. 22.) 
Korm. határozat) 

400,0 400,0 0,0 0,0 

Kormányzati hatáskör (1426/2014. (VII. 
28.) Korm. határozat) 

7 000,0 0,0 7 000,0 0,0 

Irányító szervi hatáskör (maradvány 
igénybevétele) 

941,4 941,4 0,0 0,0 

Irányító szervi hatáskör (évközi átadás) -5 658,7 0,0 -5 658,7 0,0 
2014. évi módosított előirányzat 12 682,7 1 341,4 11 341,3 0,0 

 

A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás 

A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztás a 3 176 településen és 97 külképviseleten 
történő lebonyolításában 1 297 helyi választási iroda, 106 országgyűlési egyéni 
választókerületben 97 országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda, 19 területi 
választási iroda és a fővárosi választási iroda vett részt 14 974 választási irodataggal és 76 000 
választási bizottsági taggal. 

A 2014. évi négy országos választás támogatását biztosító informatikai rendszer kiépítése és 
üzemeltetése jelentős forrásokat igényelt. A Ve. szükségessé tette a választási alkalmazások 
újrafejlesztését, nélkülözhetetlenné vált a 2008-ban és 2009-ben beszerzett központi választási 
infrastruktúra cseréje, az NVI megalakulásával pedig  a választási feladatok KEKKH 
informatikai infrastruktúrájáról történő leválasztása vált szükségessé. 

Tekintettel arra, hogy a négy nagy országos választás ugyanazon az informatikai 
eszközbázison, kismértékű változtatásokkal történik meg, ezért a beruházási költségek 
döntően a 2014. évi országgyűlési választások előkészítése kapcsán jelentkeztek. 

A 2014. évi országgyűlési képviselőválasztásokra 2013-ban a fejezeti kezelésű előirányzatból 
131,8 millió forintot, 2014-ben 5 700,8 millió forintot (ebből 2 841,4 millió forint ténylegesen 
átadásra került az intézményi költségvetésbe) fordítottunk. Az intézményi költségvetés terhére 
2013-ban 167,7 millió forintot, 2014-ben 4 324,3 millió forintot, míg 2015-ben 29,3 millió 
forintot költöttünk. 

Az Európai Parlament képviselőinek 2014. évi választása 

Az Európai Unióban a választások minden tagállamban 2014. május 22-től május 25-ig 
zajlottak le. Magyarország köztársasági elnöke ennek megfelelően, valamint a választási 
eljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel 2014. május 25-ére tűzte ki a szavazás 
napját. Az Európai Parlament tagjainak választásán összesen 37 jelölő szervezet 
nyilvántartásba vételére került sor. A választás napján a választásra jogosultak 28,97 %-a 
szavazott.  
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I. Országgyűlés 

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 
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1. Feladatkör, tevékenység 
 
A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a továbbiakban: 
NEBtv.) 2014. január 1-jei hatállyal rendelkezik a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
(a továbbiakban: Bizottság) létrehozásáról, a Bizottság jogállásáról, feladat- és hatásköréről, 
elnökének és tagjainak jogállásáról, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 
(a továbbiakban: Hivatal, törzskönyvi száma: 825768., honlap címe: www.neb.hu), mint a 
Bizottság munkaszervezete jogállásáról, személyi állományáról. A Hivatal Alapító Okiratát a 
Bizottság elnöke 2014. március 1-jei hatálybalépéssel, 2014. február 25-én adta ki. 
A Bizottság a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzésével, valamint 
a diktatúra hatalmi működésének feltárásával foglalkozó testület. 
A Bizottság az 1944. december 21. és 1990. május 2. közötti időszak átfogó elemzésével és 
a kommunista diktatúra működésének feltárásával összefüggésben az alábbi tevékenységeket 
végzi: 
- tudományos kutatás, 
- irat-, képi és hanganyagok nyilvánosság számára való közzététele, 
- irat-, képi és hanganyagok digitalizálása, 
- ismeretterjesztés, oktatási segédanyagok kiadása, 
- feltárt tényadatokból és eredményekből nyilvánosság számára elérhető online 

adatbázis készítése, 
 tudásközpont és digitális archívum létrehozása, 
- élő tanúk emlékeinek rögzítése, 
- a kommunista diktatúra felépítésével, működésével kapcsolatos vizsgálati 

eredményeket ágazatonként összefoglaló jelentések készítése, 
- a kommunista hatalom birtokosainak a diktatúra működésével összefüggő szerepükre 

és cselekményeikre vonatkozó személyes adataik közzététele, 
- együttműködés az ügyészség kijelölt szervezeti egységeivel a kommunista diktatúra 

alatt elkövetett, el nem évülő, meghatározott bűncselekmények elkövetői körének 
felderítésében. 

A Bizottság célja a diktatúra emlékezetének megőrzése és a közgondolkodás formálása 
érdekében a kutatási eredmények minél szélesebb körben történő megismertetése és 
elérhetővé tétele. Ennek érdekében a Bizottság 2014. év szeptemberében, illetve 
decemberében hazai és nemzetközi konferenciát szervezett, megkezdte a kutatók által 
készített tanulmányok kiadványok formájában való megjelentetésének előkészítését, illetve 
tematikus honlap kialakítását, a kutatási eredmények közzétételére. 
A Bizottság a NEBtv-ben megfogalmazott feladatainak megfelelően, kutatói munkacsoportok 
keretében, kutatási terv alapján szisztematikusan kezdte meg annak vizsgálatát, hogyan 
működtek a pártállami diktatúra formalizált és rejtett hatalmi mechanizmusai a mindennapi 
gyakorlatban. 
A Bizottság szeretné a hatékony munkavégzés és a magas szintű szakmai tevékenység tárgyi 
és személyi feltételeit tovább bővíteni, melynek keretében a jövőben tervezi digitális 
tudásbázis informatikai háttérrendszerének kiépítését, közép-európai társintézményekkel 
intenzív kapcsolatrendszer elmélyítését, a diktatúrák működésének hasonlóságaira és 
egyediségére vonatkozó közös kutatási projektek lebonyolítását, forrásfeltárást egymás 
országainak történetére vonatkozóan hazai, illetve az adott ország iratőrző intézményeiben, 
idegen nyelvű történeti szakirodalom hazai kiadását, a Bizottság projektjei eredményeként 
készült kiadványok fordítását és idegen nyelven történő megjelentetését, a foglalkoztatott 
külsős kutatói létszám megemelését, a Hivatali apparátus létszámának bővítését a 
megnövekedett feladatok függvényében. 
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A Hivatal a NEBtv. értelmében fejezetet irányító szervi jogállással bíró, központi 
költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés fejezeten belül önálló címet 
képez. A jogszabály kimondja, hogy a Hivatal költségvetését úgy kell megállapítani, hogy az 
ne legyen kevesebb az előző évi központi költségvetésben megállapított összegnél. 
A Bizottság, illetve a Hivatal részére a törvényben foglaltakon túlmenően további feladatot 
törvény csak úgy állapíthat meg, ha a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet 
egyidejűleg biztosítja. 
A Hivatal 2014. évi feladatainak ellátáshoz szükséges költségvetési forrást a Kormány az 
1025/2014. (I. 30.) számú határozatában a Rendkívüli kormányzati intézkedések tartalékából 
biztosította. A költségvetés kiadási-bevételi főösszege 500,1 millió forint, amelyen belül a 
személyi juttatások kiemelt előirányzata 305,5 millió Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adóé 85,6 millió Ft, a dologi kiadásoké pedig 109,0 millió Ft 
összegben került meghatározásra, melynek bevételi forrása teljes egészében költségvetési 
támogatás. 
A költségvetésben a Hivatal működéséhez szükséges ún. első eszközbeszerzésekre beruházási 
előirányzat nem került meghatározásra.  
 
A Hivatal költségvetését az Országgyűlés első alkalommal a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényben állapította meg. 
 

2. Az előirányzatok alakulása 
 

Az előirányzatok módosítása 
 
A Hivatal 2014. évi – főösszeget érintő – előirányzat-módosítás adatait, jogcímenként az 
alábbi táblázat mutatja: 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(enge-

délyezett, 
fő) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

        
  

Módosítások jogcímenként *           
 -  1025/2014. (I.30.) sz. Korm. határozat 500,0   500,0 305,4 45 
 -  1746/2014. (XII.15.) sz. Korm. 
határozat 

    0,1   
  

 -  intézményi hatáskörben       -57,9   
 -  intézményi hatáskörben   0,2       
2014. évi módosított előirányzat 500,3 0,2 500,1 247,5 45 

 
A 2014. évi, Kormányhatározattal jóváhagyott 500 millió forint főelőirányzata évközben 
megemelésre került 0,1 millió forinttal, az ún. bérkompenzáció összegével, valamint a 
mobiltelefon költségek továbbszámlázásából származó 0,2 millió forint saját bevétellel. 
A Hivatalnak 2014. évben más jogcímen többletbevétele nem keletkezett. 
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Az előirányzatok felhasználása 
 
Az előirányzatok felhasználása összességében az alábbiak szerint alakult: 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirány-
zat 

2014. évi 
törvényi 
módo-
sított 

előirány-
zat 

2014. évi 
módo-
sított 

előirány-
zat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás         500,3 347,7  - 69,5 

ebből: 
személyi 
juttatás 

      247,6 158,7  - 64,1 

Bevétel         0,2 0,2  - 100 

Támogatás         500,1 500,1  - 100 

Előirányzat-
maradvány 

          152,6  -  - 

Létszám 
(fő)  

        45 25  - 55,6 

 
Kiemelt előirányzatonként az előirányzatok, a teljesítés adatok és a maradvány alakulását az 
alábbi táblázat szemlélteti: 

millió forintban egy tizedessel 

  
jóváhagyott 
előirányzat 

előirányzat 
módosítás 

módosított 
előirányzat 

teljesítés maradvány 

1 2 3 4 5 6 

Személyi juttatások 305,5 -57,9 247,6 158,7 88,9 

ebből: külső személyi juttatások 52,0 26,8 25,2 
  

Munkaadókat terhelő jár és SZOCHO 85,6 -11,8 73,8 42,6 31,2 
  

Dologi kiadások 109,0 -11,8 97,2 73,4 23,8 
  

Beruházások 81,7 81,7 73,0 8,7 

ebből: vagyoni értékű jogok 10,0 10,0 6,1 3,9 
  

Kiadások összesen 500,1 0,2 500,3 347,7 152,6 
 
A Bizottság szakmai munkájának, valamint a Hivatal működésének megkezdéséhez 
szükséges eszközök beszerzéséhez (informatikai eszközök, szoftverek, irodai gépek, 
berendezések, hivatali személygépkocsik) szükséges előirányzatok részben a személyi 
juttatások és hozzá kapcsolódó járulékok terhére kerültek biztosításra, intézményi hatáskörben 
történő előirányzat átcsoportosítással, miután a személyi juttatások és járulékok előirányzaton 
megtakarítások keletkeztek az álláshelyek betöltésére, valamint a külsős kutatókkal a 
szerződések megkötésére évközben folyamatosan került sor. 
A személyi juttatások módosított 247,6 millió forint előirányzatából 2014. évben 158,7 
millió forint került felhasználásra.  
A személyi juttatásokon belül kiemelt jelentősége van a külső személyi juttatások 
előirányzatának, miután a NEBtv. alapján a tudományos kutatómunkában való részvételre a 
Bizottság külső szakértőt vehet igénybe, ennek megfelelően az alapfeladat ellátása részben 
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2014. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 131 248,6 146 541,6 -- 150 163,015 073,74 019,17 651,8146 541,6 173 286,2

1. Költségvetési szerv 59 772,5 35 427,3 -- 58 445,415 073,720 399,27 610,135 427,3 78 510,3

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

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

01/01  Személyi juttatások 18 886,0 18 039,1 -- 16 281,1627,5-1 156,92 473,018 039,1 19 982,7

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 935,4 4 479,5 -- 4 428,8317,8-329,9721,84 479,5 5 189,2

01/03  Dologi kiadások 14 237,6 6 470,4 -- 14 365,76 886,43 165,62 121,76 470,4 18 644,1

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 103,4 91,5 -- 91,5------91,5 91,5

01/05  Egyéb működési célú kiadások 4 291,5 2 072,2 -- 3 560,31 494,2-2 282,32 293,62 072,2 3 577,7

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

02/06  Beruházások 12 491,8 804,0 -- 16 052,92 660,619 980,6--804,0 23 445,2

02/07  Felújítások 4 497,3 3 470,6 -- 2 505,81 924,71 020,1--3 470,6 6 415,4

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 329,5 -- -- 1 159,31 162,52,0---- 1 164,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 076,2 31 443,5 -- 11 548,7---16 380,1--31 443,5 15 063,4

1 076,2 31 443,5 -- 11 548,7---16 380,1--31 443,5 15 063,4

3. Központi előirányzat 70 399,9 79 670,8 -- 80 168,9----41,779 670,8 79 712,5

70 399,9 79 670,8 -- 80 168,9----41,779 670,8 79 712,5

BEVÉTELEK 22 066,8 9 117,2 -- 15 539,93 218,02 567,0--9 117,2 14 902,2

1. Költségvetési szerv 22 066,7 9 117,2 -- 15 134,93 218,02 165,3--9 117,2 14 500,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 0,1 -- -- 401,7--401,7---- 401,7

3. Központi előirányzat -- -- -- 3,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12 559,6 -- -- 13 350,111 855,71 494,4---- 13 350,1

1. Költségvetési szerv 11 975,6 -- -- 11 855,711 855,7------ 11 855,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 584,0 -- -- 1 494,4--1 494,4---- 1 494,4

TÁMOGATÁSOK 38 727,6 57 753,6 -- 65 321,4---42,37 610,157 753,6 65 321,4

1. Költségvetési szerv 36 741,1 26 310,1 -- 52 154,1--18 233,97 610,126 310,1 52 154,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 986,5 31 443,5 -- 13 167,3---18 276,2--31 443,5 13 167,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2 615,0 2 145,0 -- 1 797,0------2 145,0 --

1. Költségvetési szerv 2 615,0 2 145,0 -- 1 797,0------2 145,0 --

LÉTSZÁMKERET 2 755,0 2 347,0 -- 2 193,07,0----2 347,0 45,0

1. Költségvetési szerv 2 755,0 2 347,0 -- 2 193,07,0----2 347,0 45,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12 505,3 -- -- -- -- -- -- -- 24 214,0
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala ( 01111 Államhatalom )1

Országgyűlés hivatali szervei ( 01111 Államhatalom )11

KIADÁSOK 36 294,0 21 345,2 -- 34 333,95 066,120 352,053,821 345,2 46 817,1

1 Működési költségvetés 19 804,4 17 443,9 -- 19 215,83 968,61 280,753,817 443,9 22 747,0

 / 1 Személyi juttatások 10 014,8 10 748,2 -- 9 903,5244,6878,241,810 748,2 11 912,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 4 313,4 -- 4 063,6------4 313,4 4 639,4

Külső személyi juttatások -- 6 434,8 -- 5 839,9------6 434,8 7 273,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 568,1 2 634,4 -- 2 641,50,1269,911,32 634,4 2 915,7

 / 3 Dologi kiadások 7 118,1 3 929,8 -- 6 481,93 655,1132,60,73 929,8 7 718,2

Készletbeszerzés -- 480,3 -- 499,5------480,3 679,8

Kommunikációs szolgáltatások -- 423,4 -- 385,6------423,4 521,5

Szolgáltatási kiadások -- 1 771,3 -- 1 664,0------1 771,3 2 231,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 387,9 -- 327,9------387,9 414,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 866,9 -- 3 604,9------866,9 3 870,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 103,4 91,5 -- 91,5------91,5 91,5

Egyéb nem intézményi ellátások -- 91,5 -- 91,5------91,5 91,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 40,0 -- 97,468,8----40,0 108,8

Nemzetközi kötelezettségek -- 40,0 -- 30,2------40,0 40,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 66,5-------- 68,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,7-------- 0,7

2 Felhalmozási költségvetés 16 489,6 3 901,3 -- 15 118,11 097,519 071,3--3 901,3 24 070,1

 / 6 Beruházások 11 967,5 430,7 -- 13 180,766,718 545,3--430,7 19 042,7

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 14,3 -- 286,7------14,3 763,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 106,2 -- 11 422,0------106,2 14 559,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 119,0 -- 464,3------119,0 805,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 100,2 -- 269,2------100,2 580,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 91,0 -- 738,5------91,0 2 333,6

 / 7 Felújítások 4 497,3 3 470,6 -- 915,76,6526,0--3 470,6 4 003,2

Ingatlanok felújítása -- 2 732,8 -- 756,4------2 732,8 3 124,7

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 8,8-------- 33,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 737,8 -- 150,5------737,8 844,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24,8 -- -- 1 021,71 024,2------ 1 024,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 000,0-------- 1 000,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

24,8 -- -- 21,7-------- 24,2

BEVÉTELEK 4 430,2 560,0 -- 1 434,6178,0696,6--560,0 1 434,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65,1 -- -- 0,40,4------ 0,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

65,1 -- -- 0,4-------- 0,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 230,1 -- -- 8,58,5------ 8,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

230,1 -- -- 8,5-------- 8,5

4 Működési bevételek 3 920,9 560,0 -- 1 239,1--679,1--560,0 1 239,1

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 22,7 -- 4,3------22,7 4,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 361,9 -- 814,6------361,9 814,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 78,4 -- 66,7------78,4 66,7

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 80,0 -- 236,9------80,0 236,9

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 3 108,3 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 812,6 17,0 -- 116,6------17,0 116,6

5 Felhalmozási bevételek 108,9 -- -- 17,5--17,5---- 17,5

 / 1 Immateriális javak értékesítése 108,9 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 17,4-------- 17,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 80,4 -- -- 144,9144,9------ 144,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 80,4 -- -- 144,9-------- 144,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24,8 -- -- 24,224,2------ 24,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

24,8 -- -- 18,4-------- 18,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 5,8-------- 5,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5 646,5 -- -- 4 888,14 888,1------ 4 888,1

8 Maradvány igénybevétele 5 646,5 -- -- 4 888,14 888,1------ 4 888,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 5 646,5 -- -- 4 888,14 888,1------ 4 888,1

Maradvány igénybevétele 5 646,5 -- -- 4 888,14 888,1------ 4 888,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5 646,5 -- -- 4 888,1-------- 4 888,1

TÁMOGATÁSOK 30 952,1 20 785,2 -- 40 494,4--19 655,453,820 785,2 40 494,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 30 952,1 20 785,2 -- 40 494,4--19 655,453,820 785,2 40 494,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 30 952,1 20 785,2 -- 40 494,4--19 655,453,820 785,2 40 494,4

Központi, irányító szervi támogatás 30 952,1 20 785,2 -- 40 494,4--19 655,453,820 785,2 40 494,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 178,0 1 304,0 -- 1 085,0------1 304,0 --

LÉTSZÁMKERET 1 263,0 1 304,0 -- 1 130,0------1 304,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 734,8 -- -- -- -- -- -- -- 12 483,2

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

KIADÁSOK 729,5 715,1 -- 720,45,45,63,6715,1 729,7

1 Működési költségvetés 684,9 686,4 -- 692,86,15,63,6686,4 701,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 1 Személyi juttatások 407,4 417,0 -- 409,7-2,0--2,8417,0 417,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 410,0 -- 402,6------410,0 410,7

Külső személyi juttatások -- 7,0 -- 7,1------7,0 7,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

103,3 115,1 -- 118,1-3,15,40,8115,1 118,2

 / 3 Dologi kiadások 173,3 154,3 -- 159,96,10,2--154,3 160,6

Készletbeszerzés -- 23,0 -- 19,9------23,0 19,9

Kommunikációs szolgáltatások -- 20,0 -- 17,6------20,0 17,6

Szolgáltatási kiadások -- 75,8 -- 88,5------75,8 89,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 2,0 -- 2,1------2,0 2,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 33,5 -- 31,8------33,5 31,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,9 -- -- 5,15,1------ 5,1

Elvonások és befizetések -- -- -- 5,1-------- 5,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 44,6 28,7 -- 27,6-0,7----28,7 28,0

 / 6 Beruházások 44,6 28,7 -- 26,0-2,7----28,7 26,0

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 1,0 -- --------1,0 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 0,6-------- 0,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 14,0 -- 10,0------14,0 10,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 7,6 -- 10,1------7,6 10,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 6,1 -- 5,3------6,1 5,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1,62,0------ 2,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 17,7 5,0 -- 15,44,85,6--5,0 15,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4,9 -- -- 2,72,7------ 2,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4,9 -- -- 2,7-------- 2,7

4 Működési bevételek 11,4 5,0 -- 8,5--3,5--5,0 8,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 3,5 -- 4,2------3,5 4,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 1,0 -- 1,9------1,0 1,9

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 4,6 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 6,8 0,4 -- 2,2------0,4 2,2

5 Felhalmozási bevételek 0,4 -- -- 2,1--2,1---- 2,1

 / 1 Immateriális javak értékesítése 0,4 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 2,1-------- 2,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,0 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,12,1------ 2,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,2-------- 1,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,6 -- -- 0,60,6------ 0,6

8 Maradvány igénybevétele 8,6 -- -- 0,60,6------ 0,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 8,6 -- -- 0,60,6------ 0,6

Maradvány igénybevétele 8,6 -- -- 0,60,6------ 0,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8,6 -- -- 0,6-------- 0,6

TÁMOGATÁSOK 703,8 710,1 -- 713,7----3,6710,1 713,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 703,8 710,1 -- 713,7----3,6710,1 713,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 703,8 710,1 -- 713,7----3,6710,1 713,7

Központi, irányító szervi támogatás 703,8 710,1 -- 713,7----3,6710,1 713,7

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 99,0 99,0 -- 100,0------99,0 --

LÉTSZÁMKERET 101,0 99,0 -- 99,0------99,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,6 -- -- -- -- -- -- -- 9,3

Országgyűlési Őrség ( 03112 Kiemelt őrzésvédelem )3

KIADÁSOK 2 004,6 2 526,8 -- 2 413,31,0-159,450,42 526,8 2 418,8

1 Működési költségvetés 2 004,6 2 526,8 -- 2 384,9-29,5-158,450,42 526,8 2 389,3

 / 1 Személyi juttatások 1 573,5 2 007,8 -- 1 882,2-38,9-122,439,82 007,8 1 886,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 2 001,8 -- 1 878,7------2 001,8 1 882,8

Külső személyi juttatások -- 6,0 -- 3,5------6,0 3,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

415,0 519,0 -- 492,4-5,1-31,810,6519,0 492,7

 / 3 Dologi kiadások 16,1 -- -- 3,88,0-4,2---- 3,8

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 0,9-------- 0,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 2,5-------- 2,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 0,4-------- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 6,56,5------ 6,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 6,5-------- 6,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 28,430,5-1,0---- 29,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 28,430,5-1,0---- 29,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 28,4-------- 29,5

BEVÉTELEK 0,2 -- -- 2,81,01,8---- 2,8

4 Működési bevételek 0,2 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,2 -- -- 1,8-------- 1,8

709



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,01,0------ 1,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

TÁMOGATÁSOK 2 004,4 2 526,8 -- 2 416,0---161,250,42 526,8 2 416,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 004,4 2 526,8 -- 2 416,0---161,250,42 526,8 2 416,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 004,4 2 526,8 -- 2 416,0---161,250,42 526,8 2 416,0

Központi, irányító szervi támogatás 2 004,4 2 526,8 -- 2 416,0---161,250,42 526,8 2 416,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 341,0 379,0 -- 365,0------379,0 --

LÉTSZÁMKERET 341,0 379,0 -- 381,0------379,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 5,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )4

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

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

34

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

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

8 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

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

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

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

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

44 2

KIADÁSOK 36,8 80,0 -- 71,9--13,0--80,0 93,0

1 Működési költségvetés 36,8 80,0 -- 71,9--13,0--80,0 93,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 36,8 80,0 -- 71,9--13,0--80,0 93,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 36,8 80,0 -- 71,9------80,0 93,0

BEVÉTELEK 0,1 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

4 Működési bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,7-------- 1,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 11,3--11,3---- 11,3

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 11,3--11,3---- 11,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 11,3--11,3---- 11,3

Maradvány igénybevétele -- -- -- 11,3--11,3---- 11,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 11,3-------- 11,3

TÁMOGATÁSOK 48,0 80,0 -- 80,0------80,0 80,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 48,0 80,0 -- 80,0------80,0 80,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 48,0 80,0 -- 80,0------80,0 80,0

Központi, irányító szervi támogatás 48,0 80,0 -- 80,0------80,0 80,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 11,3 -- -- -- -- -- -- -- 21,1

Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások ( 01111 Államhatalom )64

KIADÁSOK -- 3 100,0 -- -----2 145,7--3 100,0 954,3

1 Működési költségvetés -- 2 233,0 -- -----1 278,7--2 233,0 954,3

 / 1 Személyi juttatások -- 1 674,0 -- -----891,8--1 674,0 782,2

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 836,7 -- --------836,7 499,4

Külső személyi juttatások -- 837,3 -- --------837,3 282,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 430,0 -- -----269,9--430,0 160,1

 / 3 Dologi kiadások -- 129,0 -- -----117,0--129,0 12,0

Készletbeszerzés -- 93,7 -- --------93,7 9,9

Szolgáltatási kiadások -- 7,9 -- --------7,9 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 27,4 -- --------27,4 2,1

2 Felhalmozási költségvetés -- 867,0 -- -----867,0--867,0 --

 / 6 Beruházások -- 422,0 -- -----422,0--422,0 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 165,4 -- --------165,4 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 166,9 -- --------166,9 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 89,7 -- --------89,7 --

 / 7 Felújítások -- 445,0 -- -----445,0--445,0 --

Ingatlanok felújítása -- 350,4 -- --------350,4 --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 94,6 -- --------94,6 --

TÁMOGATÁSOK -- 3 100,0 -- 954,3---2 145,7--3 100,0 954,3

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 100,0 -- 954,3---2 145,7--3 100,0 954,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 100,0 -- 954,3---2 145,7--3 100,0 954,3

Központi, irányító szervi támogatás -- 3 100,0 -- 954,3---2 145,7--3 100,0 954,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 954,3

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

84

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

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

KIADÁSOK 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

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

8 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

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

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

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

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

8 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

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

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

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

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

8 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

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

Kossuth Lajos tér rekonstrukciója ( 01111 Államhatalom )94

KIADÁSOK -- 17 390,8 -- -----17 390,8--17 390,8 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 17 390,8 -- -----17 390,8--17 390,8 --

 / 6 Beruházások -- 17 390,8 -- -----17 390,8--17 390,8 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 13 693,5 -- --------13 693,5 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 3 697,3 -- --------3 697,3 --

TÁMOGATÁSOK -- 17 390,8 -- -----17 390,8--17 390,8 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 17 390,8 -- -----17 390,8--17 390,8 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 17 390,8 -- -----17 390,8--17 390,8 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 17 390,8 -- -----17 390,8--17 390,8 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

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

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )124

KIADÁSOK 217,2 -- -- ---------- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 217,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 217,2 -- -- ---------- --

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

8 Maradvány igénybevétele 217,2 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 217,2 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 217,2 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 217,2 -- -- ---------- --

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

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )134

KIADÁSOK -- 477,8 -- ----477,8--477,8 955,6

1 Működési költségvetés -- 477,8 -- ----477,8--477,8 955,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 477,8 -- ----477,8--477,8 955,6

Tartalékok -- 477,8 -- --------477,8 955,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 477,8--477,8---- 477,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 477,8--477,8---- 477,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 477,8--477,8---- 477,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 477,8--477,8---- 477,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 477,8-------- 477,8

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

8 Központi, irányító szervi támogatás 477,8 477,8 -- 477,8------477,8 477,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 477,8 477,8 -- 477,8------477,8 477,8

Központi, irányító szervi támogatás 477,8 477,8 -- 477,8------477,8 477,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 477,8 -- -- -- -- -- -- -- 955,6

Közbeszerzési Hatóság ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )5

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

KIADÁSOK 2 250,3 1 655,8 -- 3 028,52 221,4125,41,21 655,8 4 003,8

1 Működési költségvetés 2 092,9 1 490,8 -- 2 739,31 843,2125,41,21 490,8 3 460,6

 / 1 Személyi juttatások 591,4 597,5 -- 636,214,398,71,0597,5 711,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 589,2 -- 633,1------589,2 703,8

Külső személyi juttatások -- 8,3 -- 3,1------8,3 7,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

168,4 159,1 -- 178,330,926,70,2159,1 216,9

 / 3 Dologi kiadások 628,5 731,4 -- 526,9412,3-9,8--731,4 1 133,9

Készletbeszerzés -- 35,8 -- 13,8------35,8 24,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Kommunikációs szolgáltatások -- 120,7 -- 76,4------120,7 172,9

Szolgáltatási kiadások -- 354,7 -- 278,4------354,7 627,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 15,6 -- 11,4------15,6 15,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 204,6 -- 146,9------204,6 293,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 704,6 2,8 -- 1 397,91 385,79,8--2,8 1 398,3

Elvonások és befizetések -- -- -- 995,4-------- 995,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 704,6 2,8 -- 402,5------2,8 402,9

2 Felhalmozási költségvetés 157,4 165,0 -- 289,2378,2----165,0 543,2

 / 6 Beruházások 74,5 165,0 -- 59,4135,2----165,0 300,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 98,4 -- 32,2------98,4 183,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 7,9 -- 7,5------7,9 22,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 23,6 -- 7,5------23,6 32,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 35,1 -- 12,2------35,1 61,7

 / 7 Felújítások -- -- -- 188,9202,1------ 202,1

Ingatlanok felújítása -- -- -- 148,7-------- 159,1

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 40,2-------- 43,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 82,9 -- -- 40,940,9------ 40,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 82,9 -- -- 40,9-------- 40,9

BEVÉTELEK 2 260,8 1 524,0 -- 2 406,632,4125,4--1 524,0 1 681,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 22,422,4------ 22,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 22,4-------- 22,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1,61,6------ 1,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

3 Közhatalmi bevételek 2 205,7 1 524,0 -- 2 258,6--125,4--1 524,0 1 649,4

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2 205,7 1 524,0 -- 2 258,6------1 524,0 1 649,4

4 Működési bevételek 52,0 -- -- 2,3-------- --

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,1-------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 0,2-------- --

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 44,0 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,9-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 8,0 -- -- 1,1-------- --

5 Felhalmozási bevételek 3,1 -- -- 2,0-------- --

 / 1 Immateriális javak értékesítése 3,1 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 2,0-------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 119,78,4------ 8,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 119,7-------- 8,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 206,5 -- -- 2 189,02 189,0------ 2 189,0

8 Maradvány igénybevétele 1 206,5 -- -- 2 189,02 189,0------ 2 189,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 206,5 -- -- 2 189,02 189,0------ 2 189,0

Maradvány igénybevétele 1 206,5 -- -- 2 189,02 189,0------ 2 189,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 206,5 -- -- 2 189,0-------- 2 189,0

TÁMOGATÁSOK 401,8 131,8 -- 133,0----1,2131,8 133,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 401,8 131,8 -- 133,0----1,2131,8 133,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 401,8 131,8 -- 133,0----1,2131,8 133,0

Központi, irányító szervi támogatás 401,8 131,8 -- 133,0----1,2131,8 133,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 89,0 -- -- 87,0-------- --

LÉTSZÁMKERET 96,0 100,0 -- 91,0------100,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 618,8 -- -- -- -- -- -- -- 1 700,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )25

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

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )25 1

KIADÁSOK 12,6 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 12,6 -- -- ---------- --

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12,6 -- -- ---------- --

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

8 Maradvány igénybevétele 12,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 12,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 12,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12,6 -- -- ---------- --

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

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )25 2

KIADÁSOK -- 8,2 -- 8,2--8,2--8,2 16,4

1 Működési költségvetés -- 8,2 -- 8,2--8,2--8,2 16,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 8,2 -- 8,2--8,2--8,2 16,4

Elvonások és befizetések -- -- -- 8,2-------- 8,2

Tartalékok -- 8,2 -- --------8,2 8,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 8,2--8,2---- 8,2

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 8,2--8,2---- 8,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 8,2--8,2---- 8,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 8,2--8,2---- 8,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 8,2-------- 8,2

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

8 Központi, irányító szervi támogatás 8,2 8,2 -- 8,2------8,2 8,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8,2 8,2 -- 8,2------8,2 8,2

Központi, irányító szervi támogatás 8,2 8,2 -- 8,2------8,2 8,2

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

Pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )8

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )18

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség ( 08142 Párttevékenységek )18 1

KIADÁSOK 1 055,0 1 055,0 -- 950,9-----104,11 055,0 950,9

1 Működési költségvetés 1 055,0 1 055,0 -- 950,9-----104,11 055,0 950,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 055,0 1 055,0 -- 950,9-----104,11 055,0 950,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 055,0 1 055,0 -- 950,9------1 055,0 950,9

Magyar Szocialista Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 2

KIADÁSOK 521,3 521,3 -- 466,3-----55,0521,3 466,3

1 Működési költségvetés 521,3 521,3 -- 466,3-----55,0521,3 466,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 521,3 521,3 -- 466,3-----55,0521,3 466,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 521,3 521,3 -- 466,3------521,3 466,3

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 3

KIADÁSOK 448,0 448,0 -- 464,2----16,2448,0 464,2

1 Működési költségvetés 448,0 448,0 -- 464,2----16,2448,0 464,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 448,0 448,0 -- 464,2----16,2448,0 464,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 448,0 448,0 -- 464,2------448,0 464,2

Lehet Más a Politika ( 08142 Párttevékenységek )18 4

KIADÁSOK 249,2 249,2 -- 205,2-----44,0249,2 205,2

1 Működési költségvetés 249,2 249,2 -- 205,2-----44,0249,2 205,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 249,2 249,2 -- 205,2-----44,0249,2 205,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 249,2 249,2 -- 205,2------249,2 205,2

Kereszténydemokrata Néppárt ( 08142 Párttevékenységek )18 5

KIADÁSOK 232,6 232,6 -- 186,0-----46,6232,6 186,0

1 Működési költségvetés 232,6 232,6 -- 186,0-----46,6232,6 186,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 232,6 232,6 -- 186,0-----46,6232,6 186,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 232,6 232,6 -- 186,0------232,6 186,0

Együtt - A Korszakváltók Pártja ( 08142 Párttevékenységek )18 6

KIADÁSOK -- -- -- 77,9----77,9-- 77,9

1 Működési költségvetés -- -- -- 77,9----77,9-- 77,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 77,9----77,9-- 77,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 77,9-------- 77,9

Demokratikus Koalíció ( 08142 Párttevékenységek )18 7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- 77,0----77,0-- 77,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 77,0----77,0-- 77,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 77,0----77,0-- 77,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 77,0-------- 77,0

Párbeszéd Magyarországért Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 8

KIADÁSOK -- -- -- 62,3----62,3-- 62,3

1 Működési költségvetés -- -- -- 62,3----62,3-- 62,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 62,3----62,3-- 62,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 62,3-------- 62,3

Magyar Liberális Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 9

KIADÁSOK -- -- -- 41,3----41,3-- 41,3

1 Működési költségvetés -- -- -- 41,3----41,3-- 41,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 41,3----41,3-- 41,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 41,3-------- 41,3

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )28

Magyar Demokrata Fórum ( 08142 Párttevékenységek )28 4

KIADÁSOK 42,8 42,8 -- 17,8-----25,042,8 17,8

1 Működési költségvetés 42,8 42,8 -- 17,8-----25,042,8 17,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 42,8 42,8 -- 17,8-----25,042,8 17,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 42,8 42,8 -- 17,8------42,8 17,8

Pártalapítványok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )9

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )19

KIADÁSOK 611,7 611,7 -- 570,7-----41,0611,7 570,7

1 Működési költségvetés 611,7 611,7 -- 570,7-----41,0611,7 570,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 611,7 611,7 -- 570,7-----41,0611,7 570,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 611,7 611,7 -- 570,7------611,7 570,7

Táncsics Mihály Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )29

KIADÁSOK 259,8 259,8 -- 247,0-----12,8259,8 247,0

1 Működési költségvetés 259,8 259,8 -- 247,0-----12,8259,8 247,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 259,8 259,8 -- 247,0-----12,8259,8 247,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 259,8 259,8 -- 247,0------259,8 247,0

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )39

KIADÁSOK 211,3 211,3 -- 238,7----27,4211,3 238,7

1 Működési költségvetés 211,3 211,3 -- 238,7----27,4211,3 238,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 211,3 211,3 -- 238,7----27,4211,3 238,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 211,3 211,3 -- 238,7------211,3 238,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Ökopolisz Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )49

KIADÁSOK 80,4 80,4 -- 74,0-----6,480,4 74,0

1 Működési költségvetés 80,4 80,4 -- 74,0-----6,480,4 74,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 80,4 80,4 -- 74,0-----6,480,4 74,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 80,4 80,4 -- 74,0------80,4 74,0

Barankovics István Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )59

KIADÁSOK 69,4 69,4 -- 61,6-----7,869,4 61,6

1 Működési költségvetés 69,4 69,4 -- 61,6-----7,869,4 61,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 69,4 69,4 -- 61,6-----7,869,4 61,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 69,4 69,4 -- 61,6------69,4 61,6

Antall József Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )69

KIADÁSOK 28,3 28,3 -- 14,2-----14,128,3 14,2

1 Működési költségvetés 28,3 28,3 -- 14,2-----14,128,3 14,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 28,3 28,3 -- 14,2-----14,128,3 14,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 28,3 28,3 -- 14,2-----14,128,3 14,2

Tartalék ( 08143 Alapítványi működés )79

KIADÁSOK -- -- -- ------10,1-- 10,1

1 Működési költségvetés -- -- -- ------10,1-- 10,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------10,1-- 10,1

Tartalékok -- -- -- ---------- 10,1

Együtt Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )89

KIADÁSOK -- -- -- 20,6----20,6-- 20,6

1 Működési költségvetés -- -- -- 20,6----20,6-- 20,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 20,6----20,6-- 20,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 20,6-------- 20,6

Megújuló Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )99

KIADÁSOK -- -- -- 11,8----11,8-- 11,8

1 Működési költségvetés -- -- -- 11,8----11,8-- 11,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 11,8----11,8-- 11,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 11,8-------- 11,8

Liberális Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )109

KIADÁSOK -- -- -- 2,1----2,1-- 2,1

1 Működési költségvetés -- -- -- 2,1----2,1-- 2,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,1----2,1-- 2,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2,1-------- 2,1

Új Köztársaságért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )119

KIADÁSOK -- -- -- 10,1----10,1-- 10,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés -- -- -- 10,1----10,1-- 10,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 10,1----10,1-- 10,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 10,1-------- 10,1

Kampányköltségek ( 08142 Párttevékenységek )10

KIADÁSOK -- 6 000,0 -- 6 481,5------6 000,0 6 000,0

1 Működési költségvetés -- 6 000,0 -- 6 481,5------6 000,0 6 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 6 000,0 -- 6 481,5------6 000,0 6 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 6 000,0 -- 6 481,5------6 000,0 6 000,0

BEVÉTELEK -- -- -- 3,3-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,3-------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,3-------- --

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása ( X Nem besorolt )11

Közszolgálati hozzájárulás ( 08139 Egyéb műsorszórási és kiadói tevékenységek (nem bontott) )111

KIADÁSOK 66 563,4 69 861,0 -- 69 861,0----15,069 861,0 69 876,0

1 Működési költségvetés 66 563,4 69 861,0 -- 69 861,0----15,069 861,0 69 876,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 66 563,4 69 861,0 -- 69 861,0----15,069 861,0 69 876,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 66 563,4 69 861,0 -- 69 861,0------69 861,0 69 876,0

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai ( 08132 Televíziós 
tevékenység )

311

KIADÁSOK 26,7 -- -- 26,7----26,7-- 26,7

1 Működési költségvetés 26,7 -- -- 26,7----26,7-- 26,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 26,7 -- -- 26,7----26,7-- 26,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 26,7-------- 26,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 26,7 -- -- ---------- --

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( X Nem besorolt )20

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( 13404 Pénzintézeti szolgáltatások )120

KIADÁSOK 10 608,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 10 394,9 -- -- ---------- --

 / 1 Személyi juttatások 4 375,7 -- -- ---------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 182,4 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 3 150,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 686,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 686,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 214,0 -- -- ---------- --

 / 6 Beruházások 179,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 34,3 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

30,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3,8 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 7 084,2 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 307,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

307,4 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 6 501,7 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 6 501,7 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 15,8 -- -- ---------- --

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 1,0 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 14,8 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 111,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 111,1 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 148,2 -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

148,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 166,9 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 3 166,9 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 166,9 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 3 166,9 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 166,9 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 236,5 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 236,5 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 236,5 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 236,5 -- -- ---------- --

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 556,0 -- -- ---------- --

LÉTSZÁMKERET 545,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -121,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )220

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

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )220 1

KIADÁSOK 307,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 307,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 307,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 307,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 307,4 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 307,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 307,4 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Maradvány igénybevétele 307,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 307,4 -- -- ---------- --

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

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( X Nem besorolt )21

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( 01111 Államhatalom )121

KIADÁSOK 469,4 501,0 -- 526,6114,417,90,7501,0 634,0

1 Működési költségvetés 453,1 475,0 -- 498,343,517,60,7475,0 536,8

 / 1 Személyi juttatások 293,1 303,9 -- 326,424,013,20,5303,9 341,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 301,9 -- 321,322,17,80,5301,9 332,3

Külső személyi juttatások -- 2,0 -- 5,11,95,4--2,0 9,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

76,4 85,6 -- 91,38,62,60,285,6 97,0

 / 3 Dologi kiadások 83,6 85,5 -- 78,17,91,8--85,5 95,2

Készletbeszerzés -- 20,1 -- 12,7-5,6----20,1 14,5

Kommunikációs szolgáltatások -- 10,9 -- 8,2-1,3----10,9 9,6

Szolgáltatási kiadások -- 18,4 -- 25,611,0----18,4 29,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 11,5 -- 16,57,5----11,5 19,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 24,6 -- 15,1-3,71,8--24,6 22,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,53,0------ 3,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 2,53,0------ 3,0

2 Felhalmozási költségvetés 16,3 26,0 -- 28,370,90,3--26,0 97,2

 / 6 Beruházások 16,3 26,0 -- 28,370,90,3--26,0 97,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- --1,0------ 1,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 2,83,0------ 3,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 10,3 -- 2,034,2----10,3 44,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 10,2 -- 17,517,60,3--10,2 28,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 5,5 -- 6,015,1----5,5 20,6

BEVÉTELEK 17,0 -- -- 36,680,417,9---- 98,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12,1 -- -- 9,227,6------ 27,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

12,1 -- -- 9,227,6------ 27,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 9,552,8------ 52,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 9,552,8------ 52,8

4 Működési bevételek 4,3 -- -- 17,6--17,6---- 17,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 9,6--9,6---- 9,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 2,6--2,6---- 2,6

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0,7 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 3,6 -- -- 5,4--5,4---- 5,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 18,4 -- -- 34,034,0------ 34,0

8 Maradvány igénybevétele 18,4 -- -- 34,034,0------ 34,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 18,4 -- -- 34,034,0------ 34,0

Maradvány igénybevétele 18,4 -- -- 34,034,0------ 34,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 18,4 -- -- 34,034,0------ 34,0

TÁMOGATÁSOK 468,0 501,0 -- 501,7----0,7501,0 501,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 468,0 501,0 -- 501,7----0,7501,0 501,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 468,0 501,0 -- 501,7----0,7501,0 501,7

Központi, irányító szervi támogatás 468,0 501,0 -- 501,7----0,7501,0 501,7

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 56,0 63,0 -- 60,0------63,0 --

LÉTSZÁMKERET 59,0 65,0 -- 60,0------65,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 34,0 -- -- -- -- -- -- -- 45,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )221

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

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )221 1

KIADÁSOK 12,1 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 12,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12,1 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 12,1 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 12,1 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 12,1 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12,1 -- -- ---------- --

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

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )221 2

KIADÁSOK -- 9,5 -- 9,5--9,5--9,5 19,0

1 Működési költségvetés -- 9,5 -- --------9,5 9,5

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

Tartalékok -- 9,5 -- --------9,5 9,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 9,5--9,5---- 9,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 9,5--9,5---- 9,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 9,5-------- 9,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 9,5--9,5---- 9,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 9,5--9,5---- 9,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 9,5--9,5---- 9,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 9,5--9,5---- 9,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 9,5-------- 9,5

TÁMOGATÁSOK 9,5 9,5 -- 9,5------9,5 9,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 9,5 9,5 -- 9,5------9,5 9,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 9,5 9,5 -- 9,5------9,5 9,5

Központi, irányító szervi támogatás 9,5 9,5 -- 9,5------9,5 9,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9,5 -- -- -- -- -- -- -- 9,5

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( X Nem besorolt )22

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

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( 06258 Egyéb szociális szolgáltatás )122

KIADÁSOK 526,1 268,8 -- 360,2136,0--0,2268,8 405,0

1 Működési költségvetés 512,8 268,8 -- 358,6134,7-0,50,2268,8 403,2

 / 1 Személyi juttatások 144,4 122,6 -- 139,421,6--0,2122,6 144,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 118,0 -- 130,3------118,0 134,8

Külső személyi juttatások -- 4,6 -- 9,1------4,6 9,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

39,7 33,0 -- 39,314,6----33,0 47,6

 / 3 Dologi kiadások 325,4 112,9 -- 179,196,4-0,5--112,9 208,8

Készletbeszerzés -- 2,6 -- 4,3------2,6 4,5

Kommunikációs szolgáltatások -- 9,6 -- 7,3------9,6 12,2

Szolgáltatási kiadások -- 80,8 -- 102,0------80,8 123,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 3,1 -- 31,4------3,1 31,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 16,8 -- 34,1------16,8 36,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,3 0,3 -- 0,82,1----0,3 2,4

Nemzetközi kötelezettségek -- 0,3 -- 0,3------0,3 0,3

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,5-------- 2,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 13,3 -- -- 1,61,30,5---- 1,8

 / 6 Beruházások 13,3 -- -- 1,61,30,5---- 1,8

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 0,1-------- 0,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,3-------- 0,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,8-------- 0,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 0,4-------- 0,4

BEVÉTELEK 330,2 3,0 -- 50,075,7----3,0 78,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 325,6 -- -- 48,075,7------ 75,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

325,6 -- -- 48,0-------- 75,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

3 Közhatalmi bevételek 2,7 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2,7 -- -- 0,7-------- 0,7

4 Működési bevételek 1,9 3,0 -- 0,6---1,4--3,0 1,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,9 3,0 -- 0,5------3,0 1,5

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,7--0,7---- 0,7

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,7-------- 0,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 50,2 -- -- 60,360,3------ 60,3

8 Maradvány igénybevétele 50,2 -- -- 60,360,3------ 60,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 50,2 -- -- 60,360,3------ 60,3

Maradvány igénybevétele 50,2 -- -- 60,360,3------ 60,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 50,2 -- -- 60,3-------- 60,3

TÁMOGATÁSOK 206,0 265,8 -- 266,0----0,2265,8 266,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 206,0 265,8 -- 266,0----0,2265,8 266,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 206,0 265,8 -- 266,0----0,2265,8 266,0

Központi, irányító szervi támogatás 206,0 265,8 -- 266,0----0,2265,8 266,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 26,0 20,0 -- 25,0------20,0 --

LÉTSZÁMKERET 29,0 20,0 -- 27,07,0----20,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 60,3 -- -- -- -- -- -- -- 16,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )222

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

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )222 1

KIADÁSOK -- 4,2 -- 4,2--4,2--4,2 8,4

1 Működési költségvetés -- 4,2 -- 4,2--4,2--4,2 8,4

 / 3 Dologi kiadások -- 4,2 -- --------4,2 4,2

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

Kommunikációs szolgáltatások -- 0,6 -- --------0,6 0,6

Szolgáltatási kiadások -- 2,3 -- --------2,3 2,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 0,9 -- --------0,9 0,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 4,2--4,2---- 4,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4,2-------- 4,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4,2--4,2---- 4,2

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,2--4,2---- 4,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,2--4,2---- 4,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,2--4,2---- 4,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4,2-------- 4,2

TÁMOGATÁSOK 4,2 4,2 -- 4,2------4,2 4,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 4,2 4,2 -- 4,2------4,2 4,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4,2 4,2 -- 4,2------4,2 4,2

Központi, irányító szervi támogatás 4,2 4,2 -- 4,2------4,2 4,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,2 -- -- -- -- -- -- -- 4,2

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( X Nem besorolt )23

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

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( 09408 Tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás szakigazgatása )123

KIADÁSOK 6 408,6 7 025,2 -- 7 356,53 400,61 286,60,17 025,2 11 712,5

1 Működési költségvetés 6 142,5 6 966,6 -- 5 542,0927,8453,00,16 966,6 8 347,5

 / 1 Személyi juttatások 1 376,1 3 082,5 -- 2 175,0569,811,90,13 082,5 3 664,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 3 039,0 -- 2 135,4------3 039,0 3 563,6

Külső személyi juttatások -- 43,5 -- 39,6------43,5 100,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

352,2 730,0 -- 632,9304,3----730,0 1 034,3

 / 3 Dologi kiadások 2 518,0 1 125,0 -- 684,030,7439,6--1 125,0 1 595,3

Készletbeszerzés -- 26,5 -- 103,9------26,5 114,9

Kommunikációs szolgáltatások -- 200,5 -- 79,3------200,5 213,1

Szolgáltatási kiadások -- 138,7 -- 283,2------138,7 588,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 113,1 -- 51,1------113,1 65,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 646,2 -- 166,5------646,2 612,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 896,2 2 029,1 -- 2 050,123,01,5--2 029,1 2 053,6

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 16,1-------- 18,1

Elvonások és befizetések -- 2 029,1 -- 2 032,3------2 029,1 2 032,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 895,6 -- -- 1,7-------- 1,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,6 -- -- ---------- 1,5

2 Felhalmozási költségvetés 266,1 58,6 -- 1 814,52 472,8833,6--58,6 3 365,0

 / 6 Beruházások 78,6 58,6 -- 348,8694,1336,5--58,6 1 089,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 82,1-------- 387,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 103,4-------- 254,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 46,1 -- 89,3------46,1 216,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 12,5 -- 74,0------12,5 231,4

 / 7 Felújítások -- -- -- 1 401,21 716,0494,1---- 2 210,1

Ingatlanok felújítása -- -- -- 1 103,3-------- 1 740,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 297,9-------- 469,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 187,5 -- -- 64,562,73,0---- 65,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 186,0 -- -- 64,5-------- 64,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

1,5 -- -- ---------- 1,2

BEVÉTELEK 7 926,4 7 025,2 -- 8 316,14,31 286,6--7 025,2 8 316,1

3 Közhatalmi bevételek 7 915,8 7 025,2 -- 8 254,3--1 229,1--7 025,2 8 254,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 7 915,8 7 025,2 -- 8 254,3------7 025,2 8 254,3

4 Működési bevételek 7,6 -- -- 49,9--49,9---- 49,9

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,5-------- 0,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 36,3-------- 36,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 7,6 -- -- 12,9-------- 12,9

5 Felhalmozási bevételek 1,5 -- -- 4,6--4,6---- 4,6

 / 1 Immateriális javak értékesítése 1,5 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 4,6-------- 4,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- 7,34,33,0---- 7,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,5 -- -- 7,3-------- 7,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 878,5 -- -- 3 396,33 396,3------ 3 396,3

8 Maradvány igénybevétele 1 878,5 -- -- 3 396,33 396,3------ 3 396,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 878,5 -- -- 3 396,33 396,3------ 3 396,3

Maradvány igénybevétele 1 878,5 -- -- 3 396,33 396,3------ 3 396,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 878,5 -- -- 3 396,3-------- 3 396,3

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 0,1----0,1-- 0,1

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 0,1----0,1-- 0,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 0,1----0,1-- 0,1

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 0,1----0,1-- 0,1

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 200,0 280,0 -- --------280,0 --

LÉTSZÁMKERET 248,0 280,0 -- 280,0------280,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 396,3 -- -- -- -- -- -- -- 4 356,0

Nemzeti Választási Iroda ( X Nem besorolt )24

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

Nemzeti Választási Iroda ( 01111 Államhatalom )124

KIADÁSOK 481,1 1 389,4 -- 9 358,34 128,8-1 229,17 000,01 389,4 11 289,1

1 Működési költségvetés 363,8 1 294,4 -- 7 021,02 513,2-2 327,17 000,01 294,4 8 480,5

 / 1 Személyi juttatások 109,6 759,6 -- 650,0-148,0-2 036,52 081,3759,6 656,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 699,6 -- 566,2------699,6 571,0

Külső személyi juttatások -- 60,0 -- 83,8------60,0 85,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

29,9 203,3 -- 192,4-20,7-602,7613,1203,3 193,0

 / 3 Dologi kiadások 224,3 331,5 -- 6 178,62 681,92 605,72 012,0331,5 7 631,1

Készletbeszerzés -- 18,0 -- 1 808,9------18,0 2 356,1

Kommunikációs szolgáltatások -- 62,0 -- 1 088,1------62,0 1 431,9

Szolgáltatási kiadások -- 157,7 -- 2 281,1------157,7 2 535,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 7,0 -- 9,7------7,0 10,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 86,8 -- 990,8------86,8 1 297,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -----2 293,62 293,6-- --

2 Felhalmozási költségvetés 117,3 95,0 -- 2 337,31 615,61 098,0--95,0 2 808,6

 / 6 Beruházások 117,3 95,0 -- 2 335,11 613,41 098,0--95,0 2 806,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 15,0 -- 1 210,7------15,0 1 253,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 3,0 -- 61,9------3,0 68,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 20,0 -- 503,5------20,0 799,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 36,8 -- 62,6------36,8 88,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 20,2 -- 496,4------20,2 596,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2,22,2------ 2,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 2,2-------- 2,2

BEVÉTELEK -- -- -- 2 872,62 841,431,2---- 2 872,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1 861,31 861,3------ 1 861,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1 861,3-------- 1 861,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 980,1980,1------ 980,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 980,1-------- 980,1

3 Közhatalmi bevételek -- -- -- 30,8--31,2---- 30,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 30,8-------- 30,8

4 Működési bevételek -- -- -- 0,4-------- 0,4

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,4-------- 0,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 287,41 287,4------ 1 287,4

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 287,41 287,4------ 1 287,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 287,41 287,4------ 1 287,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 287,41 287,4------ 1 287,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 287,4-------- 1 287,4

TÁMOGATÁSOK 1 768,5 1 389,4 -- 7 129,1---1 260,37 000,01 389,4 7 129,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 768,5 1 389,4 -- 7 129,1---1 260,37 000,01 389,4 7 129,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 768,5 1 389,4 -- 7 129,1---1 260,37 000,01 389,4 7 129,1

Központi, irányító szervi támogatás 1 768,5 1 389,4 -- 7 129,1---1 260,37 000,01 389,4 7 129,1

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 70,0 -- -- 75,0-------- --

LÉTSZÁMKERET 73,0 100,0 -- 100,0------100,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 287,4 -- -- -- -- -- -- -- 1 930,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )224

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

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )224 1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 66,3 81,0 -- 29,6---39,0--81,0 42,0

1 Működési költségvetés 66,3 81,0 -- 29,6---39,0--81,0 42,0

 / 3 Dologi kiadások 0,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 65,4 81,0 -- 29,6---39,0--81,0 42,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 65,4 81,0 -- 29,6------81,0 42,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 34,7 -- -- 42,0--42,0---- 42,0

8 Maradvány igénybevétele 34,7 -- -- 42,0--42,0---- 42,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 34,7 -- -- 42,0--42,0---- 42,0

Maradvány igénybevétele 34,7 -- -- 42,0--42,0---- 42,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 34,7 -- -- 42,0-------- 42,0

TÁMOGATÁSOK 73,6 81,0 -- -----81,0--81,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás 73,6 81,0 -- -----81,0--81,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 73,6 81,0 -- -----81,0--81,0 --

Központi, irányító szervi támogatás 73,6 81,0 -- -----81,0--81,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 42,0 -- -- -- -- -- -- -- 12,4

A 2014. évi választások előkészítése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )224 2

KIADÁSOK 131,8 10 000,0 -- 11 133,3--2 682,7--10 000,0 12 682,7

1 Működési költségvetés 77,3 10 000,0 -- 10 153,2--1 702,6--10 000,0 11 702,6

 / 3 Dologi kiadások 77,3 -- -- 37,6--40,0---- 40,0

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 37,6-------- 40,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 10 000,0 -- 10 115,6--1 662,6--10 000,0 11 662,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 10 000,0 -- 10 115,6------10 000,0 11 662,6

2 Felhalmozási költségvetés 54,5 -- -- 980,1--980,1---- 980,1

 / 6 Beruházások 54,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 980,1--980,1---- 980,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 980,1-------- 980,1

BEVÉTELEK -- -- -- 400,0--400,0---- 400,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 400,0--400,0---- 400,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 400,0-------- 400,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 941,4--941,4---- 941,4

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 941,4--941,4---- 941,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 941,4--941,4---- 941,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 941,4--941,4---- 941,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 941,4-------- 941,4

TÁMOGATÁSOK 1 073,2 10 000,0 -- 11 341,3--1 341,3--10 000,0 11 341,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 073,2 10 000,0 -- 11 341,3--1 341,3--10 000,0 11 341,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 073,2 10 000,0 -- 11 341,3--1 341,3--10 000,0 11 341,3

Központi, irányító szervi támogatás 1 073,2 10 000,0 -- 11 341,3--1 341,3--10 000,0 11 341,3

728



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: 941,4 -- -- -- -- -- -- -- 1 549,4

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala ( X Nem besorolt )25

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala ( 01111 Államhatalom )125

KIADÁSOK -- -- -- 347,7--0,2500,1-- 500,3

1 Működési költségvetés -- -- -- 274,7-81,70,2500,1-- 418,6

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 158,7-57,9--305,5-- 247,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- 131,9-------- 195,6

Külső személyi juttatások -- -- -- 26,8-------- 52,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 42,6-11,8--85,6-- 73,8

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 73,4-12,00,2109,0-- 97,2

Készletbeszerzés -- -- -- 9,2-------- 10,9

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 2,8-------- 6,2

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 45,0-------- 57,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 2,7-------- 4,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 13,7-------- 18,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 73,081,7------ 81,7

 / 6 Beruházások -- -- -- 73,081,7------ 81,7

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 6,1-------- 10,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 17,7-------- 19,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 34,5-------- 37,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 14,7-------- 15,7

BEVÉTELEK -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

4 Működési bevételek -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,2-------- 0,2

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 500,1----500,1-- 500,1

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 500,1----500,1-- 500,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 500,1----500,1-- 500,1

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 500,1----500,1-- 500,1

LÉTSZÁMKERET -- -- -- 25,0-------- 45,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 152,6
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Szerkezeti változás a 2014. évben

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

08/01/06/00 Együtt - A Korszakváltók Pártja (347440) Új elem

Indoklás: 1321/2014. (V. 30.) Korm. határozat alapján: A 2014. évi országgyűlési képviselő 
választáson az országos listán "újonnan" mandátumot szerző párt.

08/01/07/00 Demokratikus Koalíció (347451) Új elem

Indoklás: 1321/2014. (V. 30.) Korm. határozat alapján: A 2014. évi országgyűlési képviselő 
választáson az országos listán "újonnan" mandátumot szerző párt.

08/01/08/00 Párbeszéd Magyarországért Párt (347462) Új elem

Indoklás: 1321/2014. (V. 30.) Korm. határozat alapján: A 2014. évi országgyűlési képviselő 
választáson az országos listán "újonnan" mandátumot szerző párt.

08/01/09/00 Magyar Liberális Párt (347473) Új elem

Indoklás: 1321/2014. (V. 30.) Korm. határozat alapján: A 2014. évi országgyűlési képviselő 
választáson az országos listán "újonnan" mandátumot szerző párt.

09/08/00/00 Együtt Magyarországért Alapítvány (347851) Új elem

Indoklás: 1457/2014. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján:  az Együtt - A Korszakváltók 
Pártja által létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, 
kutatási, oktatási tevékenységet végző  alapítvány.

09/09/00/00 Megújuló Magyarországért Alapítvány (348017) Új elem

Indoklás: 1563/2014. (X. 2.) Korm. Határozat alapján: a  Párbeszéd Magyarországért Párt 
által létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, 
oktatási tevékenységet végző  alapítvány.

09/10/00/00 Liberális Magyarországért Alapítvány (348584) Új elem

Indoklás: 1652/2014. (XI.17.) Korm. Határozat alapján: a Magyar Liberális Párt által 
létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, 
oktatási tevékenységet végző  alapítvány.

09/11/00/00 Új Köztársaságért Alapítvány (349528) Új elem

Indoklás: 1812/2014. (XII.19.) Korm. Határozat alapján:  a Demokratikus Koalíció által 
létrehozott, a párt működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, 
oktatási tevékenységet végző  alapítvány.
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Szerkezeti változás a 2014. évben

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

11/03/00/00 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 
(281078)

Új elem

Indoklás: A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény és a prémiumévek programmal, valamint a különleges 
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési 
megtérítésének eljárási szabályairól szóló, többször módosított 8/2005. (II. 8.) PM 
rendelet előírásai szerint a központi költségvetés céltartalékából történik a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban NMHH) prémiumévek programban 
résztvevő munkatársai részére kifizetett juttatások utólagos visszatérítése. Mivel az 
NMHH nem tartozik a központi költségvetési körbe, a visszaigényelt összegek a 
céltartalékból nem utalhatók át közvetlenül részükre. Ezért minden évben létre kell 
hozni az I. Országgyűlés fejezetben egy fejezeti kezelésű előirányzatot, amire 
történhet az átcsoportosítás a céltartalékból, és ahonnan a Magyar Államkincstár 
már átutalhatja a kérdéses összegeket az NMHH-nak. 2014-ben 2 fő prémiumévek 
programban résztvevő részére összesen 26,704 millió forint kifizetése történt meg.

25/01/00/00 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 
(346528)

Új elem

Indoklás: A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a 
továbbiakban: NEBtv.) 2014. január 1-jei hatállyal rendelkezik a Nemzeti 
Emlékezet Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) létrehozásáról, valamint a 
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), mint a 
Bizottság munkaszervezete jogállásáról, személyi állományáról. A Hivatal Alapító 
Okiratát a Bizottság elnöke 2014. március 1-jei hatálybalépéssel, 2014. február 25-
én adta ki. A Hivatal a NEBtv. értelmében fejezetet irányító szervi jogállással bíró, 
központi költségvetési szerv. A Hivatal 2014. évi feladatainak ellátáshoz szükséges 
költségvetési forrást a Kormány 1025/2014. (I.30.) sz. határozatában a Rendkívüli 
kormányzati intézkedések tartalékából biztosította. A költségvetés kiadási-bevételi 
főösszege 500 millió forint, amelyen belül a személyi juttatások kiemelt 
előirányzata 305,4 MFt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adóé 85,6 MFt, a dologi kiadásoké pedig 109 MFt összegben került 
meghatározásra, melynek bevételi forrása teljes egészében költségvetési támogatás.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

I.  fejezet

I. ORSZÁGGYŰLÉS

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 77 5514

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

174 48113

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 125 41613

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 398 878167

I.  besorolási osztály összesen 2 905 985649

II.  besorolási osztály összesen 416 679177

III.  besorolási osztály összesen 52 96323

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 5 151 9531 046

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes,  NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

32 1483

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

82 66712

I.  besorolási osztály összesen 182 00835

II.  besorolási osztály összesen 1 181 256309

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 1 478 079359

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

610 784125

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

398 105118

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

394 585170

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 1 403 474413

országgyűlési képviselő 3 500 611285

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 34 2552

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 24 3244

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 3 559 190291

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 11 592 6962 109

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 2 222

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 693

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 491

Üres álláshelyek száma az időszak végén 78

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 45

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 650

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

2

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

2
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

I.  fejezet

I. ORSZÁGGYŰLÉS

1 1 Országgyűlés hivatali szervei

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 14 2591

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

61 0425

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 42 2194

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

445 23258

I.  besorolási osztály összesen 1 226 948247

II.  besorolási osztály összesen 243 125107

III.  besorolási osztály összesen 10 8826

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 2 043 707428

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

600 828121

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

332 31094

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

343 433151

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 1 276 571366

országgyűlési képviselő 3 500 611285

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 34 2552

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 24 3244

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 3 559 190291

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 6 879 4681 085

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 1 130

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 040

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 907

Üres álláshelyek száma az időszak végén 64

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 37

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 085

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

2

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

2

2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

98 59115

I.  besorolási osztály összesen 210 97759

II.  besorolási osztály összesen 48 58023

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 358 14897

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 6402

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 2 6402

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 360 78899

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 99

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

100

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 100
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Létszám
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

I.  fejezet

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

100

3 Országgyűlési Őrség

I.  besorolási osztály összesen 26 0057

II.  besorolási osztály összesen 4 2552

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 30 2609

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes,  NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

32 1483

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

82 66712

I.  besorolási osztály összesen 182 00835

II.  besorolási osztály összesen 1 181 256309

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 1 478 079359

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

11 4955

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 11 4955

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 519 834373

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 381

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

364

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 373

Üres álláshelyek száma az időszak végén 9

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 8

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

365

5 1 Közbeszerzési Hatóság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

16 0661

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 21 3562

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

113 88913

I.  besorolási osztály összesen 282 58650

II.  besorolási osztály összesen 17 6077

III.  besorolási osztály összesen 35 22714

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 486 73187

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 486 73187

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 100

21 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 17 9311

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9901

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

87 23214

I.  besorolási osztály összesen 105 65927

II.  besorolási osztály összesen 14 0475

III.  besorolási osztály összesen 6 8543

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 243 71351

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 5762
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

I.  fejezet

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 1712

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

8 7655

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 16 5129

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 260 22560

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 60

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

51

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 9

Üres álláshelyek száma az időszak végén 5

22 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 17 9081

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

38 9046

I.  besorolási osztály összesen 45 20013

II.  besorolási osztály összesen 5 1482

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 119 12623

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4761

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 7341

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 3 2102

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 122 33625

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 27

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

23

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 26

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

25

23 1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 27 4531

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

61 9074

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

512 72747

I.  besorolási osztály összesen 784 296196

II.  besorolási osztály összesen 68 20724

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 1 454 590272

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

16 1833

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

21 6385

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 37 8218

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 492 411280

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 280

24 1 Nemzeti Választási Iroda

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

12 9631

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 18 1612
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

I.  fejezet

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

80 26610

I.  besorolási osztály összesen 189 70339

II.  besorolási osztály összesen 13 5946

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 314 68758

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 8001

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

36 75215

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

3 8801

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 45 43217

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 360 11975

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 100

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

72

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 76

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

75

25 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

10 5131

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 31 7144

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

22 0374

I.  besorolási osztály összesen 34 61111

II.  besorolási osztály összesen 2 1161

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 100 99121

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

5801

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

9 2133

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 9 7934

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 110 78425

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 45

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

43
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II. Köztársasági Elnökség 
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A Köztársasági Elnökség fejezet és a hozzá rendelt fejezetet irányító szerv – a Köztársasági 
Elnöki Hivatal (a továbbiakban: KEH) – a beszámolási időszakban ellátta mindazokat a 
feladatokat, amelyeket Magyarország Alaptörvénye, a kapcsolódó törvények és egyéb 
jogszabályok, a Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okirata, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzata előír. 
 
 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 
 

Megnevezés 2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi  
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1. 5/4. 

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

Kiadás 1613,1  2120,6 2120,6 2454,7 2077,7 128,8  84,6 
ebből:  Személyi 

juttatás 
878,9 701,7 701,7 1194,9 1085,3 123,5 90,8 

Bevétel 
 

72,2  -  168,2 168,2 233,0 100,0 

Támogatás 1763,5  2120,6 2120,6 1864,6 1864,6 105,7  100,0 
Költségvetési 
maradvány  

199,3  -  421,9 421,9 211,7  100,0 

Létszám (fő)  62 77   69 111,3  
 
 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
                                                                                          millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támoga-
tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Lét- 
szám 
eng. 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

2120,6 – 2120,6 701,7 77 

Módosítások jogcímenként     
 

 
 

739



 

 

 
1. Pótelőirányzat: 

 
Az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat 
a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2014. évi 
kompenzációjának finanszírozásáról. 

    
2. Fejezetek közötti előirányzat  
     átcsoportosítás: 
    
    Az államfői protokollal kapcsolatos 
    feladatok ellátásához a Külgazdasági és 
    Külügyminisztériumhoz a 2013. évi  
    CCXXX. tv. 23. § (18) bekezdése alapján 
    történt előirányzat-átcsoportosítás. 
   

 
 
 

0,4 
 
 
 
 
 
  
 

-256,4 
 
 
 
 
 

  
 
 

0,4 
 
 
 
 
 
 
 

-256,4 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű 
       átcsoportosítás a Magyarország 
       2014 évi központi költségvetéséről 
       szóló 2013.évi CCXXX. tv. 23. § (9) 
       bekezdés alapján.    
 
      Kiemelt előirányzatokon belüli  
      előirányzat átcsoportosítás    
                                    

   373,2 
 
 
 
 
 

-37,4 
 

 

4.   Előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétele. 

421,9 421,9  157,1  

5.  Működési és felhalmozási bevételi  
     többlet.            

168,2 168,2            

Módosítások összesen: 334,1 590,1 -256,0  493,2  
 

2014. évi módosított előirányzat: 2454,7 590,1 1864,6 1194,9 77 
 

 
 
 
A Köztársasági Elnökség fejezet 2014. évi előirányzatát a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény biztosította. 
A pénzügyi keretek – pótelőirányzatokkal, a bevételi többletekkel és az előző évi 
költségvetési maradvánnyal együtt – biztosították a folyamatos működést, az alapfeladatok 
ellátását. 
A fejezet biztosította a szükséges forrásokat a belső kontrollrendszer működtetéséhez és a 
belső ellenőrzés működéséhez. Belső szabályzatokkal megteremtette a FEUVE és a belső 
ellenőrzés hatékony működését. 
 
 
 
1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító: 300025 
Honlap címe: www.keh.hu 
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Az Alaptörvényben, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
2011. évi CX. törvényben foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnököt feladatai ellátása 
során a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.  

A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely a közfeladata 
teljesítése során, az alaptevékenysége keretében – az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és 
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően:   
− közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a jogszabályokban 

meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében a döntéshozatalhoz 
kapcsolódóan előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik az 
egyes köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről;  

− kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal;  
− ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és 

humánpolitikai feladatait, s a fejezetet irányító szerv vezetőjeként a főigazgató 
gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal szabályszerű működéséről, a személyes és 
minősített adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról; 
gondoskodik a Sándor-palota és a köztársasági elnöki rezidencia fenntartásáról, 
üzemeltetéséről;  

− ellátja a köztársasági elnök közcélú felajánlásai és adományaival kapcsolatos teendőket;  
− előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak 

lebonyolításáért;  
− közreműködik a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintő kapcsolattartásban, 

tájékoztatásban, levelezésben;  
− ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat; 
− közreműködik a köztársasági elnök belföldi és külföldi programjainak előkészítésében, 

lebonyolításában;  
− közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének 

előkészítésében, megszervezésében; 
− ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat.   
 

Az előirányzatok a következőképpen alakultak: 

 
1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal 
 

Megnevezés 2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1. 5/4. 

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

  millió forintban egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1511,0 1308,4 1308,4   2289,5 1978,4 130,9 86,4 

ebből:  Személyi 
juttatás 

878,9 701,7 701,7 1194,9 1085,3 123,5 90,8 

Bevétel 32,6 -  168,2 168,2 516,0 100,0 

Támogatás 1664,2 1308,4 1308,4 1765,3 1765,3 106,1 100,0 

Költségvetési 
maradvány  

170,2   356,0 356,0 209,2 100,0 

Létszám (fő)       62          77   69 111,3  
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 
                                                                                                     millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

1308,4 – 1308,4 701,7 

Módosítások jogcímenként     
1. Pótelőirányzat: 

 
Az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat a 
központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2014. évi 
kompenzációjának finanszírozásáról. 

 
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten  
    belüli átcsoportosítása: 
 
    Állami kitüntetésekről előirányzat- 
    átcsoportosítás a 2013. évi CCXXX.  
    törvény 23. § (9) bekezdése alapján. 
 
    Államfői Protokollról előirányzat- 
    átcsoportosítás a 2013. évi CCXXX.  
    törvény 23. § (9) bekezdése alapján.  
      
3. Kiemelt előirányzatokon belüli intézményi  
    hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatt 
 

 
 

0,4 
 
 
 
 
 
 
 

436,7 
 
  
 

19,8 

  
 

0,4 
 
 
 
 
 
 
 

436,7 
 
 
 

19,8 

 
 

0,3 
 
 
 
 
 
 
 

370,4 
 
 
 

2,8 
 
 
 
 

-37,4 

4. Előző évi költségvetési maradvány  
    igénybevétele. 
 

356,0 356,0  157,1 

5. Működési és felhalmozási bevételi többlet  
     (biztosítói kártérítések díja, feleslegessé  
     nyilvánított eszközök értékesítése,  
     továbbszámlázott szolgáltatás, fejezeti  
     kezelésű előirányzat számláról átvett  
     pénzeszköz) 
      

168,2 168,2   

Módosítások összesen: 981,1 524,2 456,9  493,2 

2014. évi módosított előirányzat: 2289,5 524,2 1765,3 1194,9 

 
 
 
A Kormányhatározattal biztosított pótelőirányzattal az elszámolás határidőre megtörtént. A 
felügyeleti szerv hatáskörében történt az Állami kitüntetések és Államfői Protokoll fejezeti 
kezelésű előirányzatának átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz. 
Az előirányzat-csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek: 
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A személyi juttatások eredeti előirányzata 701,7 millió forint, a módosított előirányzat 
1 194,9 millió forint, a teljesített kiadás 1085,3 millió forint volt. A személyi juttatások között 
számoltuk el a Köztársasági Elnöki Hivatal alkalmazottainak rendszeres és nem rendszeres 
személyi juttatását, a külső megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díját, a Kossuth- és 
Széchenyi-díjjal járó jutalom összegét, valamint a reprezentáció  kiadásait. A költségvetési 
maradvány 109,6 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 17,6 millió forint.  

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 192,0 millió forint, a módosított 
előirányzat 196,9 millió forint, teljesítése 162,6 millió forint, amely a járulékköteles személyi 
juttatások felhasználása, valamint a fizetendő egészségügyi hozzájárulás függvényében 
alakult. Az előirányzat-megtakarításból (34,3 millió forint) a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány 1,2 millió forint. A beszámolási időszakban a Hivatal költségvetési törvény által 
biztosított létszáma 77 fő, az átlagos statisztikai állományi létszáma 69 fő. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 359,0 millió forint, a módosított előirányzat 512,1 
millió forint, a teljesítés 447,0 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 65,1 millió 
forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 26,3 millió forint. A dologi 
kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület üzemeltetésére, valamint a 
kitüntetési készlet vásárlására fordított összeg.  

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 219,8 millió forint, a teljesített 
kiadás 172,3 millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 
47,5 millió forint. 

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 3,0 millió forint és a módosított előirányzata 8,1 
millió forint és a teljesítés 3,4 millió forint. A költségvetési maradvány 4,7 millió forint, 
amely kötelezettségvállalással terhelt. 

Az intézményi felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 50,7 millió forint, a módosított 
előirányzat 156,5 millió forint, a teljesített kiadás 107,8 millió forint volt. A kiadási 
megtakarítás  48,7  millió forint, ebből az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 47,2 
millió forint. 

A dolgozók lakásvásárlás támogatásban 2014-ben nem részesültek. A 2,0 millió forint 
eredeti előirányzatot átcsoportosítottuk a felhalmozási kiadásokra. Kötelezettségvállalással 
nem terhelt költségvetési maradvány 1,2 millió forint az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
Lakásépítési és Vásárlási Alap számláról a lakásépítési dolgozói törlesztésből beutalt összeg. 

 

A 2014. évi  költségvetési maradvány 311,1 millió forint. A keletkezett  költségvetési 
maradványból: 

− az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 97,0 millió forint,  
− a kötelezettségvállalással nem terhelt  költségvetési maradvány 214,1 millió forint.  

 
A 2013. évi költségvetési költségvetési maradvány 356,0 millió forint jóváhagyása 
megtörtént az alábbiak szerint: 

− az áthúzódó kötelezettségekre 89,6 millió forint, az előirányzat teljesítése 2014. június 30-
ig megtörtént, 

− a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból az 1089/2014.(II.28.) 
Korm.határozat 147,5 millió forint és az 1515/2014.(IX.16.) Korm. határozat 46,7 millió 
forint felhasználását biztosította, a teljesítése a jóváhagyásnak megfelelően történt, 
valamint 

− a Kormány 1423/2014. (VII.28.) Korm. határozata és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
20.956/2014. iktatószámú levele rendelkezett az Emberi Erőforrások Minisztérium részére 
történő 24,7 millió forint átutalásáról. 
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− A 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1363/2014. (VI.30.) Korm. 
határozatában megállapított további intézkedésig fel nem használható 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 47,5 millió forint része a 2014. évi 
felhasználatlan költségvetési maradványnak. 
 

 
2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
 
Állami kitüntetések 

A 2013. évi CCXXX. törvény szerinti 436,7 millió forint előirányzat átcsoportosításra került a 
KEH-hez.  
Az Állami kitüntetések előirányzat felhasználása, - amelyet kiegészített a KEH a 2013. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványából 147,5 millió forinttal a 
Kormány 1089/2014. (II.28.) Korm. határozata alapján - a Köztársasági Elnöki Hivatal címen 
az alábbiak szerint történt: 

− a személyi juttatásokra 511,2 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi díjjal járó  
jutalom 506,9 millió forint. 2014. március 15-e alkalmából 1 főnek Kossuth Nagydíjat, 20 
főnek egyéni Kossuth-díjat, 7 főnek megosztott Kossuth-díjat, 1 főnek Széchenyi 
Nagydíjat, 19 főnek egyéni Széchenyi-díjat adományoztak. A díjjal járó jutalom összege a 
Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény alapján a bérből és a 
fizetésből élők előző évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - országos szintű 
nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa 10,9 millió forint, a nagydíjjal járó jutalom 
összege a díj összegének kétszerese 21,8 millió forint,  a megosztott díjazott jutalma 
személyenként 5,5 millió forint.  

− munkaadókat terhelő járulékokra 2,8 millió forint. 
− a dologi kiadásokra 70,2 millió forint a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó emlékszobrok és 

jelvények készítésére, a Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt, valamint a 
kitüntetésekkel járó mappák és díszdobozok elkészítésének kiadásaira, illetve az átadási 
ceremóniák ünnepélyes körülményeinek megteremtésére.   

 
 
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 
 
A 2013. évi CCXXX. törvény szerinti 73,0 millió forint, a köztársasági elnök jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011.  évi CX. törvény 14/A. §-a alapján teljes egészében 
felhasználásra került. Támogatás 34 kedvezményezett részére került átutalásra. 
 
 
Államf ői Protokoll kiadásai  
 
A 2013. évi CCXXX. törvény szerinti eredeti előirányzat 276,2 millió forint. Fejezeti 
hatáskörben módosult (növekedett) 39,6 millió forinttal a 2013. évi kötelezettségvállalással 
nem terhelt Államfői Protokoll költségvetési maradvány összegével. Az államfői protokollal 
kapcsolatos feladatok ellátásához a Külügyminisztériumhoz a 2013. évi CCXXX. tv. 23. § 
(18) bekezdése alapján történt a 256,4 millió forint előirányzat-átcsoportosítás. Fejezeten 
belüli átcsoportosítás a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz a 2013.évi CCXXX. tv. 23. § (9) 
bekezdés alapján 19,8 millió forint. 
A 2013. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 1363/2014. (VI.30.) Korm. 
határozatában megállapított további intézkedésig fel nem használható kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány 39,6 millió forint a 2014. évi felhasználatlan kötelezettségvállalással 
nem terhelt költségvetési maradvány. 
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2014. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

KIADÁSOK 1 613,1 2 120,6 -- 2 077,7523,0-189,30,42 120,6 2 454,7

1. Költségvetési szerv 1 511,0 1 308,4 -- 1 978,4523,0457,70,41 308,4 2 289,5

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

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

01/01  Személyi juttatások 878,9 701,7 -- 1 085,3119,7373,20,3701,7 1 194,9

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 131,0 192,0 -- 162,61,63,20,1192,0 196,9

01/03  Dologi kiadások 419,8 359,0 -- 447,071,981,2--359,0 512,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 3,7 -- -- 172,3219,70,1---- 219,8

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

02/06  Beruházások 54,7 50,7 -- 107,8105,8----50,7 156,5

02/07  Felújítások 2,2 3,0 -- 3,45,1----3,0 8,1

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,7 2,0 -- ---0,8----2,0 1,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 102,1 812,2 -- 99,3---647,0--812,2 165,2

102,1 812,2 -- 99,3---647,0--812,2 165,2

BEVÉTELEK 72,2 -- -- 168,2167,01,2---- 168,2

1. Költségvetési szerv 32,6 -- -- 168,2167,01,2---- 168,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 39,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 199,3 -- -- 421,9356,065,9---- 421,9

1. Költségvetési szerv 170,2 -- -- 356,0356,0------ 356,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 29,1 -- -- 65,9--65,9---- 65,9

TÁMOGATÁSOK 1 763,5 2 120,6 -- 1 864,6---256,40,42 120,6 1 864,6

1. Költségvetési szerv 1 664,2 1 308,4 -- 1 765,3--456,50,41 308,4 1 765,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 99,3 812,2 -- 99,3---712,9--812,2 99,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 62,0 77,0 -- 69,0------77,0 --

1. Költségvetési szerv 62,0 77,0 -- 69,0------77,0 --

LÉTSZÁMKERET 71,0 77,0 -- 77,0------77,0 --

1. Költségvetési szerv 71,0 77,0 -- 77,0------77,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 421,9 -- -- -- -- -- -- -- 377,0
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Köztársasági Elnöki Hivatal ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 511,0 1 308,4 -- 1 978,4523,0457,70,41 308,4 2 289,5

1 Működési költségvetés 1 433,4 1 252,7 -- 1 867,2412,9457,70,41 252,7 2 123,7

 / 1 Személyi juttatások 878,9 701,7 -- 1 085,3119,7373,20,3701,7 1 194,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 539,1 -- 459,2------539,1 540,8

Külső személyi juttatások -- 162,6 -- 626,1------162,6 654,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

131,0 192,0 -- 162,61,63,20,1192,0 196,9

 / 3 Dologi kiadások 419,8 359,0 -- 447,071,981,2--359,0 512,1

Készletbeszerzés -- 40,5 -- 92,1------40,5 98,1

Kommunikációs szolgáltatások -- 24,3 -- 27,9------24,3 33,4

Szolgáltatási kiadások -- 197,2 -- 164,8------197,2 195,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 11,1 -- 72,0------11,1 75,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 85,9 -- 90,2------85,9 110,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,7 -- -- 172,3219,70,1---- 219,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 24,7-------- 72,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,6 -- -- 147,5-------- 147,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

2 Felhalmozási költségvetés 77,6 55,7 -- 111,2110,1----55,7 165,8

 / 6 Beruházások 54,7 50,7 -- 107,8105,8----50,7 156,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 11,6 -- 5,3------11,6 10,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 8,0 -- --------8,0 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 7,1 -- 13,7------7,1 33,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 13,2 -- 65,9------13,2 80,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 10,8 -- 22,9------10,8 33,2

 / 7 Felújítások 2,2 3,0 -- 3,45,1----3,0 8,1

Ingatlanok felújítása -- 1,6 -- 2,7------1,6 6,4

Informatikai eszközök felújítása -- 0,8 -- --------0,8 --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 0,6 -- 0,7------0,6 1,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,7 2,0 -- ---0,8----2,0 1,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,7 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 32,6 -- -- 168,2167,01,2---- 168,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 147,5147,5------ 147,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 147,5-------- 147,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 29,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

29,1 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 3,2 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0,2 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 0,4 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,6 -- -- 0,6-------- 0,6

5 Felhalmozási bevételek 0,3 -- -- ---------- --

 / 1 Immateriális javak értékesítése 0,3 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 19,519,5------ 19,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 4,9-------- 4,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 14,6-------- 14,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 170,2 -- -- 356,0356,0------ 356,0

8 Maradvány igénybevétele 170,2 -- -- 356,0356,0------ 356,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 170,2 -- -- 356,0356,0------ 356,0

Maradvány igénybevétele 170,2 -- -- 356,0356,0------ 356,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 170,2 -- -- 356,0-------- 356,0

TÁMOGATÁSOK 1 664,2 1 308,4 -- 1 765,3--456,50,41 308,4 1 765,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 664,2 1 308,4 -- 1 765,3--456,50,41 308,4 1 765,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 664,2 1 308,4 -- 1 765,3--456,50,41 308,4 1 765,3

Központi, irányító szervi támogatás 1 664,2 1 308,4 -- 1 765,3--456,50,41 308,4 1 765,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 62,0 77,0 -- 69,0------77,0 --

LÉTSZÁMKERET 71,0 77,0 -- 77,0------77,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 356,0 -- -- -- -- -- -- -- 311,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )2

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

Célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )22

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

Állami kitüntetések ( 01111 Államhatalom )22 1

KIADÁSOK -- 436,7 -- -----436,7--436,7 --

1 Működési költségvetés -- 436,7 -- -----436,7--436,7 --

 / 1 Személyi juttatások -- 370,4 -- -----370,4--370,4 --

Külső személyi juttatások -- 370,4 -- --------370,4 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások -- 63,1 -- -----63,1--63,1 --

Készletbeszerzés -- 46,9 -- --------46,9 --

Szolgáltatási kiadások -- 1,5 -- --------1,5 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 14,7 -- --------14,7 --

TÁMOGATÁSOK -- 436,7 -- -----436,7--436,7 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 436,7 -- -----436,7--436,7 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 436,7 -- -----436,7--436,7 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 436,7 -- -----436,7--436,7 --

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

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )22 2

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16,5 -- -- 0,8-------- 0,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 56,5 73,0 -- 72,2------73,0 72,2

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

8 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

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

Államfői Protokoll kiadásai ( 01131 Nemzetközi diplomácia )22 3

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

Államfői Protokoll kiadásai ( 01131 Nemzetközi diplomácia )22 3 1

KIADÁSOK -- 276,2 -- -----236,6--276,2 39,6

1 Működési költségvetés -- 276,2 -- -----236,6--276,2 39,6

 / 1 Személyi juttatások -- 90,0 -- -----90,0--90,0 --

Külső személyi juttatások -- 90,0 -- --------90,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 37,8 -- -----37,8--37,8 --

 / 3 Dologi kiadások -- 148,4 -- -----148,4--148,4 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 0,3 -- --------0,3 --

Szolgáltatási kiadások -- 37,3 -- --------37,3 --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 55,0 -- --------55,0 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 55,8 -- --------55,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----39,6---- 39,6

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 39,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

BEVÉTELEK 39,6 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39,6 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

39,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 39,6--39,6---- 39,6

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 39,6--39,6---- 39,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 39,6--39,6---- 39,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 39,6--39,6---- 39,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 39,6-------- 39,6

TÁMOGATÁSOK -- 276,2 -- -----276,2--276,2 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 276,2 -- -----276,2--276,2 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 276,2 -- -----276,2--276,2 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 276,2 -- -----276,2--276,2 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 39,6 -- -- -- -- -- -- -- 39,6

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )32

KIADÁSOK 29,1 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 29,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 29,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 29,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 29,1 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 29,1 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 29,1 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 29,1 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 29,1 -- -- ---------- --

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

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )42

KIADÁSOK -- 26,3 -- 26,3--26,3--26,3 52,6

1 Működési költségvetés -- 26,3 -- 26,3--26,3--26,3 52,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 26,3 -- 26,3--26,3--26,3 52,6

Elvonások és befizetések -- -- -- 26,3-------- 26,3

Tartalékok -- 26,3 -- --------26,3 26,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 26,3--26,3---- 26,3

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 26,3--26,3---- 26,3

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 26,3--26,3---- 26,3

Maradvány igénybevétele -- -- -- 26,3--26,3---- 26,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 26,3-------- 26,3

TÁMOGATÁSOK 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 26,3 -- -- -- -- -- -- -- 26,3
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

II.  fejezet

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

63 4215

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

41 6174

I.  besorolási osztály összesen 196 83537

II.  besorolási osztály összesen 17 8946

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 319 76752

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

56 62216

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 56 62216

köztársasági elnök 18 0881

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 18 0881

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 394 47769

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 77

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

72

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 75

Üres álláshelyek száma az időszak végén 2

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

69
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

II.  fejezet

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

63 4215

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

41 6174

I.  besorolási osztály összesen 196 83537

II.  besorolási osztály összesen 17 8946

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 319 76752

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

56 62216

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 56 62216

köztársasági elnök 18 0881

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 18 0881

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 394 47769

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 77

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

72

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 75

Üres álláshelyek száma az időszak végén 2

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

69
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III. Alkotmánybíróság 
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Az Alkotmánybíróság tevékenységét az 2011. évi CLI. törvény alapján végzi. 

 

Hatáskörébe tartozik: 

− az Alaptörvénnyel való összhang előzetes vizsgálata (előzetes normakontroll eljárás), 

− az Alaptörvénnyel való összhang utólagos vizsgálata (utólagos normakontroll eljárás), 

− bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt,  

− az alkotmányjogi panasz,  

− a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata, 

− az Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata, 

− alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő 

vélemény, 

− alaptörvény-ellenesen működő egyház elismerésének visszavonásával összefüggő 

vélemény, 

− a köztársasági elnök tisztségtől való megfosztása, 

− a hatásköri összeütközés feloldása, 

− az önkormányzati rendelet, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és jogegységi 

− határozatok vizsgálata, 

− az Alaptörvény értelmezése, 

− az Alkotmánybíróság határozatainak jogkövetkezményei. 

 

Az Alkotmánybírósághoz 2014. évben 390 darab új beadvány érkezett, 2014. január 1-jén 

folyamatban maradt ügyek száma 168. A testületek által befejezett ügyek száma 426 darab 

volt. A befejezett ügyek közül 198 egyesbírói végzéssel, 364 főtitkári előkészítő eljárás során 

zárult le. 

 

Az Alkotmánybíróság fejezet törzsszáma: 324809, az Alkotmánybíróság Hivatala törzsszáma: 

324799. A fejezet honlapjának a címe: www.mkab.hu. 

 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a 

fejezet kiadási előirányzatát 1.790,1 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 

1.790,1 millió forintban állapította meg. 

 
Az Alkotmánybíróság fejezet előirányzatai a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 

2013. 

évi 

tény 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. 

évi tény 
5/1. 5/4. 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1804,9 1790,1  1959,6 1825,4 101,1 93,2

ebből: 

- személyi 

juttatás 

986,8 1079,3 

 

1057,1 1044,5 105,8 98,8

Bevétel 5,4 0  9,6 9,6 177,8 100,0

Támogatás 1779,6 1790,1  1795,3 1795,3 100,9 100,0

Előirányzat-

maradvány 
154,7  

 
 134,2 86,7  

Létszám (fő) 131 136  136 130 99,2 95,6
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 millió forintban egy tizedessel 

2014. évi előirányzat-módosítások 

levezetése 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 

előirányzat 
1790,1 0,0 1790,1 1079,3 

Módosítások jogcímenként     

– előirányzat-maradvány igénybe vétele 154,7 154,7  0,4 

– intézményi hatáskörű módosítás    -26,7 

– 1201/2014.(IV.1.) Kormány határozat 

a költségvetési szerveknél 

foglalkoztatottak 2014. évi 

kompenzációja 

 

5,2  5,2 4,1 

– működési és felhalmozási 

többletbevétel 
9,6 9,6   

2014. év módosított előirányzat 1959,6 164,3 1795,3 1057,1 

 

 

A 2013. évi előirányzat-maradvány 154,7 millió forint volt (az intézménynél 119,2 millió 

forint, a fejezetnél a tartalék összege 35,5 millió forint). A jóváhagyott előirányzat-

maradványból személyi juttatásra 0,4 millió forint, dologi kiadásokra 41,7 millió forint, 

intézményi beruházásra 35,2 millió forint került kifizetésre. 

 

A kiadások alakulása 

A 2014. évi személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjának 

kifizetésére – a 2013. évi CCXXX. törvény 5. § (4) bekezdése szerinti céltartalékából – 

átcsoportosított összeggel (személyi juttatások 4,1 millió forint, munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,1 millió forint, mely összegek tartalmazzák az 

elszámolás során visszafizetett részt) növekedett. A személyi juttatások módosított 

előirányzata 1057,1 millió forint volt, melyet 98,8 %-ban felhasznált a Hivatal.  

 

A személyi juttatások megoszlása a következő volt: 

 

 

módosított 

előirányzat 
teljesítés 

Törvény szerinti illetmények 56,6 % 56,0 % 

Foglalkoztatottak személyi juttatása 12,0 % 12,2 % 

Külső személyi juttatás 31,4% 31,8 % 

 

Az Alkotmánybíróság engedélyezett létszáma 136 fő, az átlagos statisztikai létszáma 130 fő 

volt.  

A létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodás során az Alkotmánybíróság nem 

lépte túl az engedélyezett keretet. 

A szociális hozzájárulási adó felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év során.  

 

A Hivatal dologi kiadásának eredeti előirányzata 289,6 millió forint, a módosított előirányzat 

363,4 millió forint, a teljesítés 315,0 millió forint (86,7 %) volt. A dologi kiadások között a 
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2014. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

KIADÁSOK 1 804,9 1 790,1 -- 1 825,4122,741,65,21 790,1 1 959,6

1. Költségvetési szerv 1 755,4 1 754,6 -- 1 789,9122,76,15,21 754,6 1 888,6

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

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

01/01  Személyi juttatások 986,8 1 079,3 -- 1 044,5-26,3--4,11 079,3 1 057,1

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259,8 307,6 -- 295,1-8,7--1,1307,6 300,0

01/03  Dologi kiadások 391,1 289,6 -- 315,067,76,1--289,6 363,4

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 43,5 30,1 -- 30,1------30,1 30,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 49,6 -- -- 46,148,0------ 48,0

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

02/06  Beruházások 24,6 48,0 -- 52,835,2----48,0 83,2

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 6,36,8------ 6,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 49,5 35,5 -- 35,5--35,5--35,5 71,0

49,5 35,5 -- 35,5--35,5--35,5 71,0

BEVÉTELEK 5,4 -- -- 9,63,56,1---- 9,6

1. Költségvetési szerv 5,4 -- -- 9,63,56,1---- 9,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 174,6 -- -- 154,7119,235,5---- 154,7

1. Költségvetési szerv 125,1 -- -- 119,2119,2------ 119,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 49,5 -- -- 35,5--35,5---- 35,5

TÁMOGATÁSOK 1 779,6 1 790,1 -- 1 795,3----5,21 790,1 1 795,3

1. Költségvetési szerv 1 744,1 1 754,6 -- 1 759,8----5,21 754,6 1 759,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 35,5 35,5 -- 35,5------35,5 35,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 131,0 136,0 -- 130,0------136,0 --

1. Költségvetési szerv 131,0 136,0 -- 130,0------136,0 --

LÉTSZÁMKERET 135,0 136,0 -- 136,0------136,0 --

1. Költségvetési szerv 135,0 136,0 -- 136,0------136,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 154,7 -- -- -- -- -- -- -- 134,2
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

III.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Alkotmánybíróság ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 755,4 1 754,6 -- 1 789,9122,76,15,21 754,6 1 888,6

1 Működési költségvetés 1 730,8 1 706,6 -- 1 730,880,76,15,21 706,6 1 798,6

 / 1 Személyi juttatások 986,8 1 079,3 -- 1 044,5-26,3--4,11 079,3 1 057,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 788,7 -- 712,4------788,7 725,0

Külső személyi juttatások -- 290,6 -- 332,1------290,6 332,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

259,8 307,6 -- 295,1-8,7--1,1307,6 300,0

 / 3 Dologi kiadások 391,1 289,6 -- 315,067,76,1--289,6 363,4

Készletbeszerzés -- 62,1 -- 64,2------62,1 76,7

Kommunikációs szolgáltatások -- 17,9 -- 23,0------17,9 24,5

Szolgáltatási kiadások -- 116,7 -- 135,8------116,7 158,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 15,8 -- 27,7------15,8 28,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 77,1 -- 64,3------77,1 75,8

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 43,5 30,1 -- 30,1------30,1 30,1

Egyéb nem intézményi ellátások -- 30,1 -- 30,1------30,1 30,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 49,6 -- -- 46,148,0------ 48,0

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 1,3-------- 1,3

Elvonások és befizetések -- -- -- 44,8-------- 46,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 49,6 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 24,6 48,0 -- 59,142,0----48,0 90,0

 / 6 Beruházások 24,6 48,0 -- 52,835,2----48,0 83,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 2,6-------- 3,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 0,1-------- 0,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 6,3-------- 27,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 37,8 -- 32,7------37,8 34,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 10,2 -- 11,1------10,2 17,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 6,36,8------ 6,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,9-------- 3,9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 2,4-------- 2,9

BEVÉTELEK 5,4 -- -- 9,63,56,1---- 9,6

4 Működési bevételek 1,5 -- -- 2,2--2,2---- 2,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 1,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

III.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,5 -- -- 1,8-------- 1,8

5 Felhalmozási bevételek 3,5 -- -- 3,9--3,9---- 3,9

 / 1 Immateriális javak értékesítése 3,5 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 3,9-------- 3,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- 3,53,5------ 3,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,5-------- 2,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 125,1 -- -- 119,2119,2------ 119,2

8 Maradvány igénybevétele 125,1 -- -- 119,2119,2------ 119,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 125,1 -- -- 119,2119,2------ 119,2

Maradvány igénybevétele 125,1 -- -- 119,2119,2------ 119,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 125,1 -- -- 119,2-------- 119,2

TÁMOGATÁSOK 1 744,1 1 754,6 -- 1 759,8----5,21 754,6 1 759,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 744,1 1 754,6 -- 1 759,8----5,21 754,6 1 759,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 744,1 1 754,6 -- 1 759,8----5,21 754,6 1 759,8

Központi, irányító szervi támogatás 1 744,1 1 754,6 -- 1 759,8----5,21 754,6 1 759,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 131,0 136,0 -- 130,0------136,0 --

LÉTSZÁMKERET 135,0 136,0 -- 136,0------136,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 119,2 -- -- -- -- -- -- -- 98,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )2

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

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )12

KIADÁSOK 49,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 49,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 49,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 49,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 49,5 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 49,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 49,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 49,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 49,5 -- -- ---------- --

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

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )22

KIADÁSOK -- 35,5 -- 35,5--35,5--35,5 71,0

1 Működési költségvetés -- 35,5 -- 35,5--35,5--35,5 71,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 35,5 -- 35,5--35,5--35,5 71,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 35,5-------- 35,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

III.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Tartalékok -- 35,5 -- --------35,5 35,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 35,5--35,5---- 35,5

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 35,5--35,5---- 35,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 35,5--35,5---- 35,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 35,5--35,5---- 35,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 35,5-------- 35,5

TÁMOGATÁSOK 35,5 35,5 -- 35,5------35,5 35,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 35,5 35,5 -- 35,5------35,5 35,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 35,5 35,5 -- 35,5------35,5 35,5

Központi, irányító szervi támogatás 35,5 35,5 -- 35,5------35,5 35,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 35,5 -- -- -- -- -- -- -- 35,5
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

III.  fejezet

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

344 36543

I.  besorolási osztály összesen 119 86925

II.  besorolási osztály összesen 52 06615

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 528 26684

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

57 10831

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 57 10831

alkotmánybíró 309 47115

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 309 47115

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 894 845130

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 136

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

132

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 138

Üres álláshelyek száma az időszak végén 2

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 2

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

130
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

III.  fejezet

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

344 36543

I.  besorolási osztály összesen 119 86925

II.  besorolási osztály összesen 52 06615

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 528 26684

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

57 10831

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 57 10831

alkotmánybíró 309 47115

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 309 47115

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 894 845130

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 136

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

132

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 138

Üres álláshelyek száma az időszak végén 2

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 2

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

130
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IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 
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A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, 
valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A fejezet feladat- és 
eljárásrendjét, az intézményi alapokat az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. CXI. törvény 
(továbbiakban: Ajbtv.) határozza meg. Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény 
30. cikkében rögzített feladata, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott 
visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi 
intézkedéseket kezdeményezzen. A fejezet feladatait az alapvető jogok biztosa a hivatali 
szervezete útján, a biztoshelyettesek saját ügy- és feladatkörében történő közreműködésével 
látja el.  
A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységről az alapvető jogok biztosa az Ajbtv. 
40. §-a alapján az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 
 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet 
 
A fejezet 2013. évi tényadatokhoz viszonyított 2014. évi kiadási és bevételi adatait az alábbi 
táblázat foglalja össze: 
 

Megnevezés 2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 380,8 1 238,2  1 238,2  1 627,6  1 213,2  87,9% 74,5% 

ebből:  
személyi juttatás 725,9 794,0  794,0  819,6  759,8  104,7% 92,7% 

Folyó bevétel 123,1 0,0  0,0  9,4  9,4  7,6% 100,0% 

Támogatás 1 140,3 1 238,2  1 238,2  1 325,1  1 325,1  116,2% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

410,5 0,0  0,0  293,1 293,1 71,4% 100,0% 

Létszám (fő) 124 149  149  154  132  106,5% 85,7% 

 
Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:  
 

                 millió Ft-ban, egy tizedessel 
2014. évi előirányzat módosítások 

levezetése 
Kiadások Bevételek Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-

lyezett, fő) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

1 238,2   1 238,2  794,0  149  

Módosítások jogcímenként      

- az 1025/2014. (I. 30.) Korm. 
határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról   

85,0    85,0  34,9   5 
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- az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. 
határozat a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2014. 
évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról 

2,0    2,0  1,6    

- az 1423/2014. (VII. 28.) Korm. 
határozat alapján maradvány átadása 

22,8  22,8        

a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2014. évi 
kompenzációjához kapott 
támogatásból visszafizetés 

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

- működési és felhalmozási 
többletbevétel 

9,4  9,4        

- előirányzat-maradvány 
igénybevétele (intézmény) 

270,3 270,3       

- intézményi szintű módosítás a 
kiemelt előirányzatok között 

      -10,8    

2014. évi módosított előirányzat 1 627,6  302,5 1 325,1  819,6  154 
 
1. cím Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  
 
A fejezet hatáskörébe egy intézmény, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: 
Hivatal) tartozik, törzskönyvi száma: 795768, honlapjának címe: www.ajbh.hu. Az intézmény 
vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban nem vesz részt, alapítványt 
nem támogat, letéti számlát nem vezet. Az intézmény felügyelete alá alapítvány, 
közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése: 
 

Megnevezés 2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 344,8 1 215,4  1 215,4  1 582,0   1 190,3  88,5% 75,2% 

ebből:  
személyi 
juttatás 

725,9 794,0  794,0  819,6  759,8  104,7% 92,7% 

Folyó 
bevétel 

123,1 0,0  0,0  9,4  9,4  7,6% 100,0% 

Támogatás 1 117,5 1 215,4  1 215,4  1 302,3  1 302,3  116,5% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

374,5 0,0  0,0  270,3  270,3  72,2% 100,0% 

Létszám 
(fő) 

124 149  149  154  132  106,5% 85,7% 
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Előirányzat módosítások levezetése 

                 millió Ft-ban, egy tizedessel 
2014. évi előirányzat módosítások 

levezetése 
Kiadások Bevételek Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-

lyezett, fő) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

1 215,4    1 215,4  794,0  149 

Módosítások jogcímenként      

- az 1025/2014. (I. 30.) Korm. 
határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-
átcsoportosításról    

85,0    85,0  34,9  5 

- az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. 
határozat a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2014. 
évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról 

2,0    2,0  1,6   

a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2014. évi 
kompenzációjához kapott 
támogatásból visszafizetés 

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

- működési és felhalmozási 
többletbevétel 

9,4  9,4       

- előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

270,3 270,3      

- intézményi szintű módosítás a 
kiemelt előirányzatok között 

      -10,8  

2014. évi módosított előirányzat 1 582,0  279,7  1 302,3  819,6  154 

 
Kiadások alakulása 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 794,0 M Ft, a módosított előirányzata 819,6 M Ft 
volt, melyet 92,7 %-ban használt fel a Hivatal. A létszámkeret 154 fő, a december 31-i 
munkajogi létszám 150 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 132 fő volt. 

A munkaadókat terhelő járulék felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év 
során. A Hivatalnak 1,6 M Ft értékben keletkezett jogszabály alapján járulék-visszafizetési 
kötelezettsége. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 192,0 M Ft, a módosított előirányzat 220,1 M Ft, a 
teljesítés 197,5 M Ft volt. A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat módosításra 11,2 M Ft 
értékben került sor, amelyet az Egységes Rovatrend Azonosító bevezetése és a keretfigyelés 
tett szükségessé. 

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 1,0 M Ft volt. A módosított 
előirányzat 48,7 M Ft volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíj fizetési kötelezettségek és az 
elmaradt feladatok miatt elvonásra felajánlott összeg előirányzatát tartalmazza. A teljesítés 
7,0 M Ft volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 1,0 M Ft-ot, az elvonások teljesítésére 6,0 M Ft-
ot fordított a hivatal. 
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A beruházási kiadások eredeti előirányzata 11,0 M Ft. A módosított előirányzat 40,7 M Ft, a 
teljesített kiadás 15,0 M Ft volt. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti előirányzat 
különbségből 25,7 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, a kifizetés a beszerzések 
lebonyolítása miatt áthúzódik 2015-re. 

A beruházások előirányzatából elsősorban számítástechnikai (hardver, szoftver) és ügyviteli 
gépek, berendezések beszerzése, fejlesztése történt. 

A dolgozók lakásvásárlásához saját belső szabályzata alapján a Hivatal 5 év alatt 
visszafizetendő kamatmentes támogatást nyújthat. 2014-ben egy munkatárs igényelt és kapott 
ilyen jellegű támogatást 0,5 M Ft értékben. További két munkatárs igényelt támogatást 1,0 m 
Ft értékben, de ezek kifizetésére 2014-ben a kölcsönigénylések lebonyolítása miatt nem került 
sor, ezt az összeget a Hivatal kötelezettségvállalásként vette nyilvántartásba. A kiutalt és 
igényelt kölcsönökre a visszafizetések fedezetet nyújtottak, ezért az OTP Bank Rt-nél vezetett 
lakásalap számlára a Hivatal 2014-ben nem utalt át támogatási összeget. 
 
Bevételek alakulása 

A Hivatalnak rendszeres, tartós és tervezhető bevétele nincs, törvényben meghatározott 
feladata, alapvető tevékenységének ellátása ezt nem teszi lehetővé. A várható kiadásokat a 
költségvetési támogatásnak kell biztosítania. Az év során jelentkező bevételek jellemzően 
esetiek, nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest elenyésző, ezért a finanszírozásba 
tartósan és biztonságosan nem vonhatók be. 

A költségvetési támogatás intézményi eredeti előirányzata 1.215,4 M Ft volt. 

A költségvetési támogatás összege a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2014. évi kompenzációjához adott támogatással, azaz 2,0 M Ft-tal nőtt. 

A 2014-es esztendőtől az alapvető jogok biztosa látja el a kínzás és más kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni ENSZ egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének 
(OPCAT) 3. cikke alapján a nemzeti megelőző mechanizmus feladatait. Erre a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat alapján a Hivatal 85,0 M Ft-os többlettámogatást kapott. 

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1.302,3 M Ft volt, ezt a Magyar 
Államkincstár havonta időarányosan folyósította. A Magyar Államkincstárral az 
adatszolgáltatás és kapcsolattartás folyamatos és problémamentes volt. 

Az összes pénzforgalmi bevétel az év folyamán 9,4 M Ft, amelyből intézményi működési 
bevétel 3,8 M Ft, lakáskölcsön visszatérülése 1,3 M Ft, tárgyi eszközök értékesítése 0,5 M Ft 
volt. A számviteli előírások változása miatt a Kincstáron kívül vezetett lakáskölcsön számla 
egyenlegének kincstári elszámolásba vonása miatt egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközökön 3,8 M Ft-ot kellett kimutatni. 

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 270,3 M Ft 
volt. 

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.  

A Hivatalnál 2014-ban 391,7 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettség-
vállalással lekötött előirányzat-maradvány 289,5 M Ft, ebből beruházás 25,7 M Ft, 
felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (lakáskölcsön) 1,0 M Ft, felújítási kiadás 
208,0 M Ft (mely a Nádor u. 22. szám alatti székház – Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
által tervezett – felújítási költségéből a Hivatalt terhelő kötelezettségre nyújt fedezetet), dologi 
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2014. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

KIADÁSOK 1 380,8 1 238,2 -- 1 213,1275,427,087,01 238,2 1 627,6

1. Költségvetési szerv 1 344,8 1 215,4 -- 1 190,3275,44,287,01 215,4 1 582,0

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

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

01/01  Személyi juttatások 725,9 794,0 -- 759,8-10,8-0,136,5794,0 819,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 191,2 217,4 -- 210,27,0--10,6217,4 235,0

01/03  Dologi kiadások 349,3 192,0 -- 197,56,02,219,9192,0 220,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 5,9 1,0 -- 7,047,7----1,0 48,7

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

02/06  Beruházások 71,2 11,0 -- 15,07,62,120,011,0 40,7

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,3 -- -- 0,8217,9------ 217,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 36,0 22,8 -- 22,8--22,8--22,8 45,6

36,0 22,8 -- 22,8--22,8--22,8 45,6

BEVÉTELEK 123,1 -- -- 9,45,14,3---- 9,4

1. Költségvetési szerv 123,1 -- -- 9,45,14,3---- 9,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 410,5 -- -- 293,1270,322,8---- 293,1

1. Költségvetési szerv 374,5 -- -- 270,3270,3------ 270,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 36,0 -- -- 22,8--22,8---- 22,8

TÁMOGATÁSOK 1 140,3 1 238,2 -- 1 325,1---0,187,01 238,2 1 325,1

1. Költségvetési szerv 1 117,5 1 215,4 -- 1 302,3---0,187,01 215,4 1 302,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 22,8 22,8 -- 22,8------22,8 22,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 124,0 -- -- 132,0-------- --

1. Költségvetési szerv 124,0 -- -- 132,0-------- --

LÉTSZÁMKERET 149,0 149,0 -- 154,0------149,0 --

1. Költségvetési szerv 149,0 149,0 -- 154,0------149,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 293,1 -- -- -- -- -- -- -- 414,5
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 344,8 1 215,4 -- 1 190,3275,44,287,01 215,4 1 582,0

1 Működési költségvetés 1 272,3 1 204,4 -- 1 174,549,92,167,01 204,4 1 323,4

 / 1 Személyi juttatások 725,9 794,0 -- 759,8-10,8-0,136,5794,0 819,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 746,7 -- 712,9------746,7 771,2

Külső személyi juttatások -- 47,3 -- 46,9------47,3 48,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

191,2 217,4 -- 210,27,0--10,6217,4 235,0

 / 3 Dologi kiadások 349,3 192,0 -- 197,56,02,219,9192,0 220,1

Készletbeszerzés -- 18,0 -- 15,6------18,0 18,2

Kommunikációs szolgáltatások -- 17,0 -- 16,0------17,0 21,4

Szolgáltatási kiadások -- 111,1 -- 114,9------111,1 120,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 6,0 -- 16,7------6,0 18,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 39,9 -- 34,3------39,9 40,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,9 1,0 -- 7,047,7----1,0 48,7

Nemzetközi kötelezettségek -- 1,0 -- 1,0------1,0 1,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 6,0-------- 47,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 72,5 11,0 -- 15,8225,52,120,011,0 258,6

 / 6 Beruházások 71,2 11,0 -- 15,07,62,120,011,0 40,7

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 1,0 -- 3,4------1,0 12,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 2,5 -- 3,1------2,5 9,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 5,2 -- 6,5------5,2 10,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 2,3 -- 2,0------2,3 8,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,3 -- -- 0,8217,9------ 217,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 212,8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 0,8-------- 5,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,3 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 123,1 -- -- 9,45,14,3---- 9,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

65,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 51,2 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

51,2 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 1,7 -- -- 3,8--3,8---- 3,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,7 -- -- 3,8-------- 3,8

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,5-------- 0,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 3,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3,9 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,3 -- -- 5,15,1------ 5,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,3 -- -- 3,8-------- 3,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 374,5 -- -- 270,3270,3------ 270,3

8 Maradvány igénybevétele 374,5 -- -- 270,3270,3------ 270,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 374,5 -- -- 270,3270,3------ 270,3

Maradvány igénybevétele 374,5 -- -- 270,3270,3------ 270,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 374,5 -- -- 270,3-------- 270,3

TÁMOGATÁSOK 1 117,5 1 215,4 -- 1 302,3---0,187,01 215,4 1 302,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 117,5 1 215,4 -- 1 302,3---0,187,01 215,4 1 302,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 117,5 1 215,4 -- 1 302,3---0,187,01 215,4 1 302,3

Központi, irányító szervi támogatás 1 117,5 1 215,4 -- 1 302,3---0,187,01 215,4 1 302,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 124,0 -- -- 132,0-------- --

LÉTSZÁMKERET 149,0 149,0 -- 154,0------149,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 270,3 -- -- -- -- -- -- -- 391,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )2

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

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )12

KIADÁSOK 36,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 36,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 36,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 36,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 36,0 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 36,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 36,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 36,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 36,0 -- -- ---------- --

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

Fejezeti tartalék ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )22

KIADÁSOK -- 22,8 -- 22,8--22,8--22,8 45,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés -- 22,8 -- 22,8--22,8--22,8 45,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 22,8 -- 22,8--22,8--22,8 45,6

Elvonások és befizetések -- -- -- 22,8-------- 22,8

Tartalékok -- 22,8 -- --------22,8 22,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 22,8--22,8---- 22,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 22,8--22,8---- 22,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 22,8--22,8---- 22,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 22,8--22,8---- 22,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 22,8-------- 22,8

TÁMOGATÁSOK 22,8 22,8 -- 22,8------22,8 22,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 22,8 22,8 -- 22,8------22,8 22,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 22,8 22,8 -- 22,8------22,8 22,8

Központi, irányító szervi támogatás 22,8 22,8 -- 22,8------22,8 22,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 22,8 -- -- -- -- -- -- -- 22,8
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

IV.  fejezet

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

177 59024

I.  besorolási osztály összesen 338 06385

II.  besorolási osztály összesen 31 07313

III.  besorolási osztály összesen 1 8691

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 560 561124

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

13 3865

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 13 3865

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 44 2573

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 44 2573

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 618 204132

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 154

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

132

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 150

Üres álláshelyek száma az időszak végén 5

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 5

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

132
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

IV.  fejezet

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

177 59024

I.  besorolási osztály összesen 338 06385

II.  besorolási osztály összesen 31 07313

III.  besorolási osztály összesen 1 8691

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 560 561124

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

13 3865

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 13 3865

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 44 2573

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 44 2573

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 618 204132

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 154

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

132

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 150

Üres álláshelyek száma az időszak végén 5

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 5

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

132
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V. Állami Számvevőszék 
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Feladatkör, tevékenység 
 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) fejezetet irányító szervi jogállással felruhá-
zott, központi költségvetési szerv, mely Magyarország központi költségvetésében önálló feje-
zettel rendelkezik, más költségvetési szerv felett nem gyakorol irányító szervi hatásköröket. 

 

A fejezet f őbb törzskönyvi adatai 
 

V. Fejezet: Állami Számvevőszék  

A fejezet irányítását ellátó szerv neve:  Állami Számvevőszék 

1. cím: Állami Számvevőszék 

A címhez az Állami Számvevőszék gazdálkodó szervezete tartozik. 

Intézmény neve:  Állami Számvevőszék 

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma:  324766   

Intézmény honlapjának címe:  www.asz.hu 

2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

Az ÁSZ fejezeti kezelésű előirányzatokból gazdálkodási tevékenységet nem folytat. 

A törzskönyvi nyilvántartási száma: 324777 

A honlapjának címe: www.asz.hu 

 

A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év sor án teljesült feladatok, va-
lamint az év folyamán végrehajtott szervezeti, szer vezési, egyszer űsítési intéz-
kedések  
 
A cím szerinti téma ismertetését a „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére” című do-
kumentum részletesen tartalmazza. 
Elektronikus elérhetősége: http://www.asz.hu/jelentes/tajekoztato-az-allami-szamvevoszek-
2014-evi-szakmai-tevekenysegerol-es-beszamolo-az-intezmeny-mukodeserol-az-
orszaggyules-reszere/4745j000.pdf 
 
 

A fejezet gazdálkodásának feltételei 
 
Az ÁSZ 2014. évi feladatainak megvalósítására a Magyarország 2014. évi központi költség-
vetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben (Kvtv.) 8 089,7 millió forint kiadási előirány-
zat került jóváhagyásra, melynek fedezetét 20,0 millió forint bevételi és 8 069,7 millió forint 
támogatási előirányzat biztosította. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirány-

zat 

2014. 
évi tény 5/1 5/4 

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

adatok millió forintban, egy tizedessel  %-ban 

Kiadás 7 923,7 8 089,7 8 089,7 8 725,5 7 697,1 97,1% 88,2% 

 ebből személyi juttatás 4 871,2 5 281,3 5 281,3 5 211,0 5 039,2 103,4% 96,7% 

Bevétel 22,6 20,0 20,0 28,4 25,3 111,9% 89,1% 

Támogatás 7 684,7 8 069,7 8 069,7 8 090,4 8 090,4 105,3% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  823,1 - - 606,7 606,7 73,7% 100,0% 

Létszám (fő)  556 598 598 598 551 99,1% 92,1% 

  
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
Az év során fejezeti szinten a kiadási előirányzatok összesen 635,8 millió forinttal emelkedtek 
az alábbiak szerint: 
 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

 

Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi jutta-
tás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 8 089,7  20,0 8 069,7 5 281,3 
Módosítások jogcímenként * -  - - - 

- 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet alap-
ján fizetett 2014. évi bérkompenzáció 

1,5  - 1,5 1,2 

- 2004. évi CXXII. törvény alapján a 
prémium évek programmal kapcsolatos 
munkáltatói költségek megtérítése 

19,2  - 19,2 15,1 

- 2013. évi maradvány igénybevétele-
intézményi 

453,5  453,5 - - 

- 2013. évi maradvány igénybevétele-
fejezeti 

153,2  153,2 -  

- saját bevételek túlteljesítése 8,4  8,4 - - 
- átcsoportosítás kiemelt előirányzatok 

között 
-  - - -86,6 

2014. évi módosított előirányzat 8 725,5  635,1 8 090,4 5 211,0 
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Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 8 089,7 20,0 8 069,7 

Módosítások kedvezményezettenként - - - 

-  más fejezet intézményének - - - 

o  működésre  - - 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(2013. évi maradvány terhére) 

161,9 161,9 - 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként - - - 

-  2013. évi intézményi maradvány igénybevétel 444,8 444,8 - 

- támogatási előirányzat növekedés (prémiumévek 
program, bérkompenzáció) 

20,7 - 20,7 

- saját bevételek túlteljesítése 8,4 8,4 - 

2014. évi módosított előirányzat 8 725,5 635,1 8 090,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma -  -  -  

− saját intézmény (1 db) 7 534,3 7 534,3 -  

− más fejezet intézménye 161,9 161,9 -  

− magánszemély 0,9 0,9 -  

Összes kifizetés 7 697,1 7 697,1 -  

 

A 2013. évi maradványból a kötelezettségvállalással nem terhelt rész összege 161,9 millió 
forint, melyből az intézményi maradvány összege 8,7 millió forint, a fejezeti kezelésű elői-
rányzat maradvány összege 153,2 millió forint volt. A szabad maradvány teljes összegét az 
1363/2014. (VI. 30.) Korm. határozat, és az 1423/2014. (VII. 28. ) Korm. határozat végrehaj-
tásaként a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ részére került átutalásra. 

A 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból fel nem használt 29,3 millió forint, 
és a 2014. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt 247,5 millió forint marad-
vány felajánlásra került a központi költségvetés részére. 

Lakáscélú munkáltatói kölcsönt 1 fő részére 0,9 millió forint összegben folyósított az intéz-
mény. 
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1. Cím Állami Számvevőszék 
 

Az intézményi előirányzatok teljesítésének levezetése: 
 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirány-

zat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

adatok millió forintban, egy tizedessel  %-ban 

Kiadás 7 707,1 8 089,7 8 089,7 8 572,3 7 543,9 97,9% 88,0% 

 ebből személyi juttatás 4 871,2 5 281,3 5 281,3 5 211,0 5 039,2 103,4% 96,7% 

Bevétel 22,6 20,0 20,0 28,4 25,3 111,9% 89,1% 

Támogatás 7 531,5 8 069,7 8 069,7 8 090,4 8 090,4 107,4% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 606,5 - - 453,5 453,5 74,8% 100,0% 

Létszám (fő)  556 598 598 598 551 99,1% 92,1% 

 
A teljesített kiadások összege a 2013. évi tény adatokhoz hasonlítva csökkent, ami a dologi és 
a felhalmozási kiadásokon elért megtakarításokból adódik. A személyi juttatások összegének 
emelkedése a változatlan engedélyezett létszám mellett az Állami Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdése szerinti illetményváltozás következménye. 

 
Az előirányzat- módosítások levezetése 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

 

Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi jutta-
tás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 8 089,7  20,0 8 069,7 5 281,3 
Módosítások jogcímenként   -   

- 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet alap-
ján fizetett 2014. évi bérkompenzáció 

1,5  - 1,5 1,2 

- 2004. évi CXXII. törvény alapján a 
prémium évek programmal kapcsolatos 
munkáltatói költségek megtérítése 

19,2  - 19,2 15,1 

- 2013. évi maradvány igénybevétele-
intézményi 

453,5  453,5 - - 

- saját bevételek túlteljesítése 8,4  8,4 - - 
- átcsoportosítás kiemelt előirányzatok 

között 
-  - - -86,6 

2014. évi módosított előirányzat 8 572,3  481,9 8 090,4 5 211,0 
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2014. évben az eredeti kiadási és bevételi előirányzatok egyenlegében 482,6 millió forint ösz-
szeggel kerültek megemelésre az alábbi hatáskörök szerinti megbontásban:  

– Kormány hatáskörében: 
o 1,5 millió forint támogatási és kiadási előirányzat növekedés a 

371/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján fizetett bér-
kompenzáció fedezetére, 

o 19,2 millió forint támogatási és kiadási előirányzat növekedés a 2004. évi 
CXXII tv. alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költ-
ségek megtérítésére. 

– Irányítószervi hatáskörben: 
o az egyéb működési bevételek eseti jellegű (a szerződéses biztosítékok érvé-

nyesítéséből adódó) túlteljesítésének 4,7 millió forint összegű előirányzatosí-
tása miatt. 

– Intézményi hatáskörben: 
o 457,2 millió forinttal, amelyből 453,5 millió forint a 2013. évi maradvány 

igénybevétele, a fennmaradó rész a munkáltatói lakáskölcsönök törlesztő rész-
leteiből befolyt bevételek összege. 

 
Az előirányzat- módosítások levezetése jogcímenként 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 8 089,7 20,0 8 069,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként - - - 

- 2013. évi intézményi maradvány igénybevétel 453,5 453,5 - 

- támogatási előirányzat növekedés (prémiumévek 
program, bérkompenzáció) 

20,7 - 20,7 

- lakáskölcsön törlesztés, többletbevétel 8,4 8,4 - 

2014. évi módosított előirányzat 8 572,3 481,9 8 090,4 

 
Az előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma -  -  -  

− saját intézmény (1 db) 7 534,3 7 534,3 -  

− más fejezet intézménye 8,7 8,7 -  

− magánszemély 0,9 0,9 -  

Összes kifizetés 7 543,9 7 543,9 -  
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Kiadások alakulása 

 
A 2014. évi főbb költségvetési kiadási előirányzatok és a felhasználásuk a következők szerint 
alakult: 

 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat megnevezése 
Eredeti elői-

rányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat 

Személyi juttatások 5 281,3 5 211,0 5 039,2 96,7% 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 1 444,6 1 433,6 1 383,0 96,5% 
Dologi kiadások 1 146,9 1 119,4 741,4 66,2% 
Egyéb működési célú kiadások 2,0 37,6 33,1 88,0% 
Beruházások 178,9 726,5 308,5 42,5% 
Felújítások 36,0 42,1 37,3 88,6% 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,0 2,1 1,4 66,7% 
Kiadások összesen 8 089,7 8 572,3 7 543,9 88,0% 

A személyi juttatások kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 242,1 millió forinttal alacso-
nyabb összegben teljesültek, részben a béren kívüli és egyéb személyi juttatások tervezettnél 
alacsonyabb összegű teljesítése, részben a külső személyi juttatások kötelezettségvállalásai-
nak 2015. évre áthúzódó kifizetései miatt. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hoz-
zájárulási adó teljesítése arányaiban követi a személyi juttatások alakulását. 

A dologi kiadások a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest egyenlegében 405,5 millió fo-
rinttal alacsonyabb összegben teljesültek. Az alacsonyabb összegű teljesítést elsősorban a 
készletbeszerzések, a szolgáltatási díjak (kiemelten az informatikai szolgáltatások és a szak-
mai tevékenységet segítőszolgáltatások kiadásai), valamint az egyéb dologi kiadások között 
elszámolt, a fenti kiadási megtakarításokhoz kapcsolódó áfa előirányzatok alacsony teljesítése 
magyarázza. 

Az egyéb működési célú kiadásokból 23,2 millió forint a munkahelyvédelmi akciótervvel 
összefüggő költségvetési befizetésekhez, 8,2 millió forint az intézményi szabad működési 
maradvány elvonásához kapcsolódik.  

A felhalmozási célú kiadásokra az eredeti előirányzathoz képest 132,3 millió forinttal többet 
fordított az intézmény. A biztonsági szoftverbeszerzések, valamint azok licenceinek megújítá-
sa az ÁSZ-nál kezelt és tárolt adatok biztonságát (integritását, bizalmasságát és sértetlenségét) 
valósította meg. Az intézmény szoftverfejlesztésre összesen 120,5 millió forint összeget fordí-
tott, melyből meghatározó részt az MS Office 2013. licence, Lotus Domino/ Notes licencek 
megújítása és a katasztrófatűrő rendszer képviselt. A gépek, berendezések megújítása során 
2014. évben megvalósult a forgóvillás beléptető rendszer és a video rögzítő rendszer kiépíté-
se, sor került hordozható számítógépek (Notebook) cseréjére, szervergép cserére, háttértár, 
dokumentum kamera szkenner beszerzésre, valamint a távoli munkavégzés feltételeit biztosító 
RSA kulcs cserékre is. 

A támogatások alakulását befolyásoló tényez ők 

Az ÁSZ 2014. évi irányítószervi támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 
20,7 millió forinttal nőtt, a 2004. évi CXXII tv. alapján a prémiumévek programmal kapcsola-
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tos munkáltatói költségek és a 371/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 
fizetett bérkompenzáció megtérítésére kapott támogatások hatására. 

Bevételek alakulása 

Az ÁSZ 2014. évi feladatainak ellátására törvényileg jóváhagyott kiadási előirányzat fedeze-
tét 8 069,7 millió forint költségvetési támogatás és 20,0 millió forint saját bevételi előirányzat 
biztosította. 

 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat megnevezése 
Eredeti elői-

rányzat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat 

Működési bevételek 17,0 21,7 21,6 99,5% 
Felhalmozási bevételek 3,0 3,0 0,0 0,0% 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -  3,7 3,7 100,0% 
Bevételek összesen 20,0 28,4 25,3 89,1% 
Központi, irányító szervi támogatás 8 069,7 8 090,4 8 090,4 100,0% 
Előző évi maradványának igénybevétele -  453,5 453,5 100,0% 
 

Az eredeti előirányzatot az év közben végrehajtott módosítások összesen 482,6 millió forint 
összeggel növelték, így a kiadási és bevételi előirányzatok összege 8 572,3 millió forint ösz-
szegre módosult, melyből: 

− 453,5 millió forint a 2013. évi költségvetési maradvány igénybevétele, 

− 19,2 millió forint a prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költségek meg-
térítése, 

− 1,5 millió forint a 371/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján fize-
tett bérkompenzáció összege, 

− 8,4 millió forint a saját bevételek túlteljesítése miatti előirányzat-emelés összege. 
 

A működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 4,6 millió forinttal teljesültek túl, ami 
az egyéb működési bevételek közötti biztosítótól származó bevételek növekedésének, és a 
szerződéses biztosítékok érvényesítésének az eredménye. 
 
A felhalmozási bevételek 3,0 millió forint összegű kiesésének indoka, hogy az eredetileg be-
tervezett, elhasználódott eszközök értékesítésére nem került sor. 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a lakáskölcsönök visszatérüléséből realizálódtak 
2014. évben. 

A rendelkezésre álló bevételi előirányzatok összességében biztosították a feladatok zavartalan 
ellátásához szükséges működési, üzemeltetési feltételeket. 

 
Fejezeti szinten 2014. évben a bevételek és kiadások különbözeteként keletkező maradvány 
összege 1 025,3 millió forint, amely maradvány teljes egészében az ÁSZ Gazdálkodó szerve-
zeténél keletkezett. 
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A követelések változása a nyitó állományhoz viszony ítva 
 

Az Állami Számvevőszék követelésállománya az előző évhez képest 2,9 millió forinttal csök-
kent, meghatározó részben a munkáltatói lakáskölcsönök állományának csökkenése miatt.  

Intézményi követelés behajthatatlanság miatti leírására nem került sor. 

Személyi juttatások 
 

Az ÁSZ feladatainak teljesítésére az engedélyezett létszámkeret 2014. évben változatlanul 
598 fő volt. 

2014. évben az átlagos statisztikai állományi létszáma 551 fő – ez 5 fő csökkenés a 2013. év-
hez képest. A részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 13 fő volt. A 2014. december 31-i 
munkajogi záró létszám 580 fő volt. 

 

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok alakulása: 

 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat megnevezése 
Eredeti előirány-

zat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat 

Személyi juttatás 5 281,3 5 211,0 5 039,2 96,7% 
Munkaadókat terhelő járulékok 1 444,6 1 433,6 1 383,0 96,5% 

 

Az ÁSZ 2014. évi személyi juttatásainak 5 281,3 millió forint összegű eredeti előirányzata 
242,1 millió forinttal alacsonyabb összegben, 5 039,2 millió forinttal teljesült. A személyi 
juttatások előirányzatát évközben: 

növelte: 

− 15,1 millió forinttal a prémium évek programmal kapcsolatos pótelőirányzat, 
− 1,2 millió forinttal a bérkompenzáció összege, 

csökkentette: 
− 86,6 millió forinttal az intézményi hatáskörben végrehajtott, kiemelt előirányzatok 

közötti átcsoportosítások összege. 
 

A gazdálkodás során a személyi juttatások járulék fedezete biztosított volt, a személyi juttatá-
sokkal arányos mértékben. 
 

Költségvetési maradvány 
 
A 2013. évben keletkezett intézményi költségvetési maradvány összege 453,5 millió forint 
volt. A maradvány 2014-ben történő felhasználásáról a nemzetgazdasági miniszter az 
NGM/25.346/2/2014. iktatószámú levelében az alábbiak szerint rendelkezett: 

790



− A kötelezettségvállalással terhelt maradványként kimutatott összeget jóváhagyta 
444,8 millió forint összegben, melyből a meghiúsult kötelezettségvállalások ösz-
szege összesen 29,3 millió forint további intézkedésig nem volt használható, 

− A kötelezettségvállalással nem terhelt intézményi maradványból 8,7 millió forint 
felhasználásáról a korábbiakban részletezett kormányhatározatok rendelkeztek. 

 

Az intézménynél 2014. évben 1 025,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. A 
maradványból 748,5 millió forint a megrendelt, de még ki nem fizetett beszerzések, megindí-
tott közbeszerzési eljárások alapján kötelezettségvállalással terhelt összeg, amelynek felhasz-
nálásra történő visszahagyását kérte az ÁSZ a Nemzetgazdasági Miniszternek címzett levelé-
ben. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 276,8 millió forint, amely a központi 
költségvetés részére felajánlásra került.  

 

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb információk 
 

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 

Az ÁSZ 2014. évi költségvetésében felhalmozási kiadásokra 214,9 millió forint eredeti elői-
rányzat állt rendelkezésre, az előirányzatokon a tényleges a felhasználás 347,2 millió forint 
volt. A felhalmozási keretek növelését elsődlegesen a 2013. évi előirányzat maradványból 
felhalmozási kiadásokra történő igénybevétel tette lehetővé.  

Az intézmény az általa használt, az immateriális javak között nyilvántartott szoftver használa-
ti jogok megújítására és szoftverfejlesztésre összesen nettó 120,5 millió forintot fordított. Az 
ÁSZ informatikai eszközök beszerzésére nettó 54,8 millió forint, az egyéb tárgyi eszközökre 
nettó 60,0 millió forint kiadást teljesített.  

Az ingatlanokhoz kapcsolódó fejlesztések körében az ÁSZ a tulajdonában és használatában 
lévő ingatlanok fejlesztésére és felújítására nettó 37,1 millió forintot fordított. Az ingatlanok 
felújítására és fejlesztésére fordított kiadások iroda egyterűvé alakítási (Bécsi utca), nyílászáró 
csere (Apáczai utca), valamint biztonságtechnikai korszerűsítési (Lónyi utca, Apáczai utca) 
munkák elvégzését biztosították. Az elvégzett korszerűsítési munkák energiatakarékosabb 
üzemeltetést tettek lehetővé, és emelték az ingatlanok biztonságtechnikai színvonalát.  

A felhalmozási célú kiadásokhoz összesen 73,4 millió forint előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó kifizetés kapcsolódott. 

 

Kiadások csökkentésére tett intézkedések hatása 
 
Az ÁSZ korábbi években megvalósított IP alapú telekommunikációs rendszerének fejlesztése 
által a munkatársak számára távoli elérésen keresztül biztosított a telefonálás lehetősége, ami 
2014-ben már egész évben csökkentette a telekommunikációra fordított kiadásokat.  
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A nyomtatási, fénymásolási kiadások csökkentése érdekében 8 db multifunkcionális készülék 
került beszerzésre a korszerűtlen, kisteljesítményű nyomtatók, fénymásolók kiváltása érdeké-
ben.  
Az Apáczai utcai székház nyílászáró cseréje második ütemének végrehajtása az energia költ-
ségek tekintetében jelentett megtakarítást.  
A belföldi kiküldetési kiadások szállás díjának csökkentését a Bécsi utcai telephelyen történő 
ingatlanfejlesztés teszi lehetővé. 

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb információk 
 
Az ÁSZ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től vagyonkezelésbe, tulajdonosi joggyakorlás-
ra átvett társasági részesedéssel nem rendelkezik. 
 
Az Állami Számvevőszék nonprofit gazdasági társaságokat, (köz-)alapítványokat, társadalmi 
szervezeteket, köztestületeket 2014. évben nem támogatott. 
 
Az ÁSZ kizárólag a saját munkatársai részére nyújtott kölcsönt lakásvásárlás, lakásépítés tá-
mogatására. 2014. évben 1 fő részesült támogatásban, részére 0,9 millió forint került folyósí-
tásra az előző évben megtörtént engedélyezés alapján.  
 
Az ÁSZ letéti számlát nem kezel. 

Az ÁSZ az OTP-nél vezetett munkáltatói lakáskölcsön számla kivételével KESZ-en kívüli 
pénzforgalmat nem bonyolít.  

 

2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény fejeze-
ti kezelésű előirányzatok címen eredeti előirányzatot nem tartalmazott.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirány-

zat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

adatok millió forintban, egy tizedessel  %-ban 

Kiadás 216,6 - - 153,2 153,2 70,7% 100,0% 

 ebből személyi juttatás - - - - - - - 

Bevétel - - - - - - - 

Támogatás 153,2 - - - - - - 

Előirányzat-maradvány 
216,6 - - 153,2 

 
153,2 70,7% 100,0% 

Létszám (fő)  - - - - - - - 

 
Az év során fejezeti szinten a kiadási előirányzatok összesen 153,2 millió forinttal emelkedtek 
az alábbiak szerint: 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

 

Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi jutta-
tás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 0,0  0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként * -  - - - 

- 2013. évi maradvány igénybevétele-
fejezeti 

153,2  153,2 - - 

2014. évi módosított előirányzat 153,2  153,2 0,0 0,0 

 
 
Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként - - - 

- más fejezet intézményének - - - 

o  működésre - -  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(2013. évi maradvány terhére) 

153,2 153,2 - 

2014. évi módosított előirányzat 153,2 153,2 0,0 

 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosí-
tásáról szóló 2013. évi XCII. törvény 7. §-ával a költségvetési törvényben 24. § (3) bekezdé-
seként beiktatott előírása értelmében az V. Állami Számvevőszék fejezetnél – irányító szervi 
hatáskörben végrehajtott fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással – 2013. június 30-áig 
153,2 millió forint fejezeti tartalékot kellett létrehozni. A 2013. évi beszámolási időszak vé-
géig a felhasználásra vonatkozó felhatalmazás nem történt, így a 153,2 millió forint fejezeti 
tartalék az ÁSZ fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt maradvá-
nyát képezte a 2013. költségvetési évben. A fejezeti tartalékon képződött szabad maradvány 
teljes összege 2014. évben az 1363/2014. (VI. 30.) Korm. határozat, és az 1423/2014. (VII. 
28.) Korm. határozat végrehajtásaként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 
került átutalásra. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 adatok millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma -  -  -  

− más fejezet intézménye 153,2 153,2 -  

Összes kifizetés 153,2 153,2 -  
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2014. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

KIADÁSOK 7 923,7 8 089,7 -- 7 697,1457,2157,920,78 089,7 8 725,5

1. Költségvetési szerv 7 707,1 8 089,7 -- 7 543,9457,24,720,78 089,7 8 572,3

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

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

01/01  Személyi juttatások 4 871,3 5 281,3 -- 5 039,2-86,6--16,35 281,3 5 211,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 284,9 1 444,6 -- 1 383,0-15,4--4,41 444,6 1 433,6

01/03  Dologi kiadások 876,0 1 146,9 -- 741,4-32,24,7--1 146,9 1 119,4

01/05  Egyéb működési célú kiadások 235,3 2,0 -- 33,135,6----2,0 37,6

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

02/06  Beruházások 345,6 178,9 -- 308,5547,6----178,9 726,5

02/07  Felújítások 93,0 36,0 -- 37,36,1----36,0 42,1

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0 -- -- 1,42,1------ 2,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 216,6 -- -- 153,2--153,2---- 153,2

216,6 -- -- 153,2--153,2---- 153,2

BEVÉTELEK 22,6 20,0 -- 25,33,74,7--20,0 28,4

1. Költségvetési szerv 22,6 20,0 -- 25,33,74,7--20,0 28,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 823,1 -- -- 606,7453,5153,2---- 606,7

1. Költségvetési szerv 606,5 -- -- 453,5453,5------ 453,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 216,6 -- -- 153,2--153,2---- 153,2

TÁMOGATÁSOK 7 684,7 8 069,7 -- 8 090,4----20,78 069,7 8 090,4

1. Költségvetési szerv 7 531,5 8 069,7 -- 8 090,4----20,78 069,7 8 090,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 153,2 -- -- ---------- --

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 556,0 580,0 -- 551,0------580,0 --

1. Költségvetési szerv 556,0 580,0 -- 551,0------580,0 --

LÉTSZÁMKERET 598,0 598,0 -- 598,0------598,0 --

1. Költségvetési szerv 598,0 598,0 -- 598,0------598,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 606,7 -- -- -- -- -- -- -- 1 025,3

795



2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Állami Számvevőszék ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 7 707,1 8 089,7 -- 7 543,9457,24,720,78 089,7 8 572,3

1 Működési költségvetés 7 267,5 7 874,8 -- 7 196,7-98,64,720,77 874,8 7 801,6

 / 1 Személyi juttatások 4 871,3 5 281,3 -- 5 039,2-86,6--16,35 281,3 5 211,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 5 073,8 -- 4 940,6------5 073,8 5 005,7

Külső személyi juttatások -- 207,5 -- 98,6------207,5 205,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 284,9 1 444,6 -- 1 383,0-15,4--4,41 444,6 1 433,6

 / 3 Dologi kiadások 876,0 1 146,9 -- 741,4-32,24,7--1 146,9 1 119,4

Készletbeszerzés -- 111,5 -- 40,8------111,5 85,5

Kommunikációs szolgáltatások -- 82,2 -- 61,3------82,2 126,5

Szolgáltatási kiadások -- 597,0 -- 419,0------597,0 573,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 111,3 -- 84,1------111,3 102,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 244,9 -- 136,2------244,9 231,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 235,3 2,0 -- 33,135,6----2,0 37,6

Nemzetközi kötelezettségek -- 2,0 -- 1,6------2,0 2,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 31,4-------- 35,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 235,3 -- -- 0,1-------- 0,1

2 Felhalmozási költségvetés 439,6 214,9 -- 347,2555,8----214,9 770,7

 / 6 Beruházások 345,6 178,9 -- 308,5547,6----178,9 726,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 120,5-------- 223,4

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 10,0 -- 7,7------10,0 14,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 100,5 -- 54,8------100,5 239,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 30,3 -- 60,0------30,3 97,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 38,1 -- 65,5------38,1 151,4

 / 7 Felújítások 93,0 36,0 -- 37,36,1----36,0 42,1

Ingatlanok felújítása -- 28,4 -- 29,4------28,4 32,6

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 7,6 -- 7,9------7,6 9,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0 -- -- 1,42,1------ 2,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,5-------- 0,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

1,0 -- -- 0,9-------- 1,6

BEVÉTELEK 22,6 20,0 -- 25,33,74,7--20,0 28,4

4 Működési bevételek 12,6 17,0 -- 21,6--4,7--17,0 21,7

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 1,0 -- --------1,0 --

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 1,1 -- 0,2------1,1 0,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 0,5 -- 0,2------0,5 0,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 1,4 -- --------1,4 --

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0,3 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 12,3 13,0 -- 21,2------13,0 21,2

5 Felhalmozási bevételek 9,0 3,0 -- --------3,0 3,0

 / 1 Immateriális javak értékesítése 9,0 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- 3,0 -- --------3,0 3,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,0 -- -- 3,73,7------ 3,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,0 -- -- 3,7-------- 3,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 606,5 -- -- 453,5453,5------ 453,5

8 Maradvány igénybevétele 606,5 -- -- 453,5453,5------ 453,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 606,5 -- -- 453,5453,5------ 453,5

Maradvány igénybevétele 606,5 -- -- 453,5453,5------ 453,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 606,5 -- -- 453,5-------- 453,5

TÁMOGATÁSOK 7 531,5 8 069,7 -- 8 090,4----20,78 069,7 8 090,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 7 531,5 8 069,7 -- 8 090,4----20,78 069,7 8 090,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7 531,5 8 069,7 -- 8 090,4----20,78 069,7 8 090,4

Központi, irányító szervi támogatás 7 531,5 8 069,7 -- 8 090,4----20,78 069,7 8 090,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 556,0 580,0 -- 551,0------580,0 --

LÉTSZÁMKERET 598,0 598,0 -- 598,0------598,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 453,5 -- -- -- -- -- -- -- 1 025,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 01111 Államhatalom )2

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

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )12

KIADÁSOK 216,6 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 216,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 216,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 216,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 216,6 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 216,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 216,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 216,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 216,6 -- -- ---------- --

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

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )22

KIADÁSOK -- -- -- 153,2--153,2---- 153,2

1 Működési költségvetés -- -- -- 153,2--153,2---- 153,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 153,2--153,2---- 153,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 153,2-------- 153,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 153,2--153,2---- 153,2

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 153,2--153,2---- 153,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 153,2--153,2---- 153,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 153,2--153,2---- 153,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 153,2-------- 153,2

TÁMOGATÁSOK 153,2 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 153,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 153,2 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 153,2 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 153,2 -- -- -- -- -- -- -- --

798



Szerkezeti változás a 2014. évben

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/02/00/00 Fejezeti tartalék (334506) Új elem

Indoklás: A Fejezeti tartalék sor létrehozását a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló  2013. évi 
XCII. törvény 7. §- alapján képzett tartalék 2013. évben fel nem használt összege 
indokolja. A tartalék soron történt 2014. évben a maradvány 1423/2014. (VII. 28.) 
Korm. határozatban engedélyezett előirányzatosításának és felhasználának 
elszámolása.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

V.  fejezet

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

196 72514

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató,  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

116 6807

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó,  Versenytanács tagja 95 5716

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló 
főtanácsos

373 92027

I.  besorolási osztály összesen 3 681 005432

II.  besorolási osztály összesen 38 63418

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 4 502 535504

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

57 39110

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

55 97016

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

54 94717

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 168 30843

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 45 9092

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 45 9092

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 716 752549

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 598

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

555

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 580

Üres álláshelyek száma az időszak végén 18

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 3

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

551

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

15 0712

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

15 0712
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

V.  fejezet

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

196 72514

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató,  Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

116 6807

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó,  Versenytanács tagja 95 5716

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló 
főtanácsos

373 92027

I.  besorolási osztály összesen 3 681 005432

II.  besorolási osztály összesen 38 63418

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 4 502 535504

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

57 39110

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

55 97016

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

54 94717

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 168 30843

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 45 9092

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 45 9092

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 716 752549

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 598

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

555

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 580

Üres álláshelyek száma az időszak végén 18

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 3

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

551

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

15 0712

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

15 0712
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1. A Bíróságok fejezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása 
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 
évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (1) bekezdés a) pontjában írtak alapján 
kialakított stratégiai programjában elsőként szerepel, hogy a bíróságok alkotmányos 
kötelezettségüket teljesítsék, a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. 
 
Ezen stratégiai célkitűzés a bíróságok működési színvonalának javításával, az ítélkezési 
munka hatékonyságának megerősítésével és fokozásával, az eljárási határidők megtartásával 
teljesíthető, amely feltételezi a szükséges tárgyi feltételek biztosítását. 
 
 
I. A bírósági szervezet munkáját és a központi igazgatási feladatokat befolyásoló külső 
körülmények 
 
 
A bírósági szervezet munkáját és a központi igazgatási feladatokat mindenkor meghatározzák 
a jogszabályi kötelezettségek, azok változásai, a bírósági szervezetben bekövetkezett 
strukturális és más, az ítélkezésre kihatással lévő társadalmi változások. 
 
 
I.1. Bírósági szervezetben bekövetkező strukturális változások 
 
A megelőző években bekövetkező nagyobb változások kihatással voltak a 2014. évre is. 
 
a) 
A 2013. év január 1. napjával kerültek felállításra a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, a 
közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok (5+1) pedig ténylegesen 2013. júniusától 
kezdték meg a tevékenységüket, amelyek működtetése (képzések, infrastrukturális, különösen 
az informatikai feltételek biztosítása, személyi költségek) folyamatos. 
 
b) 
A 2013. évi CXII. törvény 2013. szeptember 1-jei hatályba lépésével változott az egyes 
ítélőtáblák illetékességi területe. Az Országos Bírósági Hivatal által kezdeményezett 
törvénymódosítás célja a Fővárosi Ítélőtábla más ítélőtáblákhoz viszonyított rendkívüli 
leterheltségének csökkentése volt. 
Az ügyforgalmi adatok igazolták a módosításokat, amint arra a II.1. pontban is kitérünk. 
 
c) 
A Bszi., valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a 
továbbiakban: Bjt.) rendelkezése alapján Budapest területén az ítélőtábla mellett eljáró 
elsőfokú szolgálati bíróságot és a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróságot 
szükséges működtetni. Ez 2012-től jelent, elsődlegesen személyi költségekben megnyilvánuló 
teherviselést a szolgálati bírók díjazásával összefüggésben, amelynek mértéke az adott ügyben 
történő eljárás minden napjára a bírói 1. fizetési fokozat egy munkanapra eső összegének 
kétszerese, de legalább az egy napra eső összeg kétszerese. A szolgálati bíróság elnöke e 
tisztség ellátásáért havonta a bírói 1. fizetési fokozat 50 %-ának, elnökhelyettese havonta a 
bírói 1. fizetési fokozat 30 %-ának megfelelő díjazásra jogosult. 
 
d) 
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 2012. március 
15-től hatályos 270. §-a értelmében első fokú fegyelmi bíróságként a BKK mellett működő 
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bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság jár el, másodfokon pedig a Kúrián a Végrehajtói 
Fegyelmi Bíróság. 
Ennek végrehajtására az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági végrehajtói fegyelmi 
bíróság bíró tagjai díjazásáról szóló 2/2014. (I. 23.) OBH utasítást adta ki. 
Ezen fegyelmi bíróságokba összesen 40 bíró került kinevezésre, akik külön díjazásra 
jogosultak. 
 
I.2. A bírósági szervezet működését, illetve a bírósági munkaterhet érintő jelentősebb 
jogszabályi változások 
 
a) 
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó 2/2014. 
számú PJE határozata folytán meghozott 2014. évi XXXVIII. törvény 16. §-a alapján a 
bíróságok 2014. augusztus 31. napjáig összesen 9009 ügyet (ebből törvényszéki első fokon 
2662, törvényszéki másodfokon 443, a járásbíróságokon 5904 ügyet), 2014. december 31. 
napjáig összesen 12061 ügyet (ebből törvényszéki első fokon 3680, törvényszéki másodfokon 
844, a járásbíróságokon 7537 ügyet) függesztettek fel. 
 
Az Országos Bírósági Hivatal igazgatási, ügyviteli, statisztikai téren kialakította az 
ügyintézéshez szükséges feltételeket. 
A felfüggesztéssel kapcsolatos munkateher jelentős része a járásbíróságokon és a 
törvényszékek első fokán jelentkezett, a központi régió bíróságai feszített munkában és 
rendkívül rövid időn belül bírálták el érdemben az új típusú pereket. 
A bírói szervezet számára a devizahiteles perek ügyintézése, a felmerült igazgatási és szakmai 
többletfeladatok ellátása jelentős kihívást jelentett, amely kihívásnak a szervezet sikerrel 
megfelelt. 
 
b) 
2014. évben megkezdődött Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 2015. 
július 1. napjától hatályba lépő, széles körű (jogi képviselők, vállalkozás, ügyész, szakértők, 
hatóságok és más közigazgatási szervek) és kötelező elektronikus kommunikációt előíró 
szabályainak előkészítése. 
 
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló 2011. évi CLXXXI. tv. (Cnytv.) elektronikus kommunikációt szélesítő és az Országos 
Bírósági Hivatal részére közhiteles nyilvántartás vezetését előíró alábbi rendelkezései 2015. 
január 1. napjától hatályosak: 

• az Országos Bírósági Hivatal működteti az országosan egységes informatikai, 
közhiteles nyilvántartást [Cnytv. 3.§]; 

• meghatározott szervezettípusok részére és a jogi képviselővel eljáró fél részére 
kötelező az elektronikus eljárás [Cnytv.7-16. §]; 

• a bíróság az informatikai rendszer útján adja át az NAV-nak és a KSH-nak az adószám 
és a statisztikai számjel megállapítása iránt a szükséges adatokat, illetve a szervezet 
adószámát és statisztikai számjelét a nyilvántartásban rögzíti [Cnytv. 20. § (7) 
bekezdés és 41. §]; 

• a beszámolók beadása elektronikus úton történik [Cnytv. 39. § (2) bekezdés]; 
• jogorvoslati eljárás intézése elektronikus úton történik [Cnytv. 46. § (5) bekezdés]. 

 
Elektronikus ügyfélkapcsolatot tett lehetővé a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 
(a továbbiakban: Be.) 69/A. § a bíróság, az ügyészég, a nyomozó hatóság és a büntetés-
végrehajtási intézetek között. 
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A Be. 219. § (1) bekezdése előírja a vádiratok másolatának elektronikus formában történő 
megküldését is. 
 
Az elektronikus kommunikációt lehetővé tevő, az elektronikus dokumentumtár fejlesztésében, 
munkaállomások, szkennerek, nyomtatók beszerzésében, az elektronikus postai 
szolgáltatáshoz történő kapcsolódás informatikai alapjainak megteremtésében megnyilvánuló 
kapcsolódó elsődleges költségterhet jelentő fejlesztések mellett számottevő kiadást jelentenek 
az elektronikus aláírásokhoz kapcsolódó tanúsítványok és időbélyegek beszerzésének 
költségei is. 
 
c) 
A gondnokoltak és előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak 
megállapításáról szóló, a Cnytv. végrehajtására kiadott 16/2014. (III.13.) KIM rendelet 23. §-a 
közvetlen elektronikus adatátadást ír elő az Országos Bírósági Hivatal nyilvántartása és a 
KEKKH között, amely fejlesztéseket indokolt. 
 
d) 
A Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és 
az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól szóló, 2014. március 15-én hatályba 
lépett 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet alapján – a hatályba lépés napjától – a bíróság 
kizárólag közvetlenül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus nyilvántartásából 
igényelhet adatot. 
 
e) 
A körözési nyilvántartási rendszerről szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 2014. január 1. 
napjától a bíróságok számára közvetlen hozzáférést biztosít a rendőrségek által vezetett 
körözési nyilvántartásokhoz, és a bíróságok közvetlenül jegyzik be a rendőrség által vezetett 
körözési nyilvántartási rendszerbe a nemzeti-, nemzetközi- és európai elfogatóparancsot, 
személy- és tárgykörözést. 
A kapcsolat 2014. január 1-ével kiépült, a fejlesztés azonban megkívánta a központi 
dokumentumtár fejlesztését. 
 
f) 
Az EU tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés keretében az EU tagállamaival 
folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény rendelkezései alapján a 
bíróságok 2014. január 1. napjától online módon az ún. SIS II. rendszerhez kapcsolódnak. 
Erre figyelemmel 2014-ben fejlesztés alatt álló feladat a BIR-O bírósági nyilvántartó 
adatbázis közvetlen kapcsolódása az ORFK rendszeréhez. 
 
g) 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 14.§ (3)-(6) bekezdései alapján 
2014. július 1. napjától az Országos Bírósági Hivatal a Civil Információs Portál felé, az e 
célra kialakított felületen keresztül elektronikus úton, adatbázis formájában szolgáltatja az 
országos névjegyzékben szereplő civil szervezetekre vonatkozó – nem közhiteles – adatokat. 
 
h) 
Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
2014. március 15-én lépett hatályba, amely számos főbb területen befolyásolta a civil 
jogalkalmazást. 
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i) 
A bíróságok a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 42. §-a alapján 2014. május 15. napjától 
kötelesek a szabálysértési eljárásokban statisztikai adatok szolgáltatására. 
Ez jelentős adminisztratív terhet rótt a bíróságokra. 
 
 
I.3. A bírósági szervezet működését érintő jelentősebb társadalmi változások 
 
A 2014. évben már megfigyelhető volt a 2013. évhez képest az idegenrendészeti, 
menekültügyi bírósági eljárások szignifikáns emelkedése. 
Míg 2013-ban 264, 2014-ben 653 menekültügyi határozat felülvizsgálatával kapcsolatos 
kérelem érkezett a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságokra, amely 147 %-os növekedést 
jelent. 
Hasonló emelkedés mutatható ki az ugyancsak a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok 
hatáskörébe tartozó idegenrendészeti határozat felülvizsgálatával kapcsolatos perek számában 
is a vizsgált időszakban: 425-ről 712-re, azaz 68 %-kal nőtt az ügyérkezés. 
Kiugróan megnövekedett továbbá a menekültügyi- és idegenrendészeti őrizettel kapcsolatos 
bírósági eljárások száma is, amelyek a járásbíróságokat terhelik. 
A leginkább érintett bíróságok közül példaként említhető a Debreceni Járásbíróság, ahol 2013. 
évben 450 menekültügyi őrizet meghosszabbítása iránti ügy indult, míg ez a szám 2014-ben 
több mint háromszorosa (314 %-a), 1414 volt. A Nyíregyházi Járásbíróságon az 
idegenrendészeti őrizettel kapcsolatos bírósági eljárások száma pedig ugyanebben az 
időszakban 1126-ról 2131-re, 89,25 %-kal növekedett. 
 
 
II. Ügyforgalmi adatok 
 
 
II.1. Ügyérkezés 
 
2014-ben országosan 1 millió 460 ezer ügy érkezett a bíróságokra, amely a 2013. évhez 
képest (1 millió 782 ezer ügy) 18%-kal kevesebb. 
A 2013. évben érkezett ügyek számát jelentősen megnövelték a dömpingszerűen indult 
cégbírósági ügyek (önmagában 726 ezer ügy), a 2014. év változásait a cégbírósági ügyek 
érkezésének normalizálódása (427 ezer ügy) is eredményezte. 
 
A járásbíróságokon, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon az érkezett peres 
ügyek száma 7,0%-kal (263 ezerről 245 ezerre) csökkent, a közigazgatási perek előző évhez 
képest azonban 12,4 %-kal (12 118-ról 13 622-re) növekedtek. 
A nemperes ügyek száma 1,2%-kal (261 ezerről 264 ezerre) növekedett. A nemperes ügyek 
emelkedő érkezésen belül figyelemre méltó az idegenrendészeti ügyek számának kiugró 
(36%-os, 4 922 ügy helyett 6 682 ügy érkezett), és a tárgyalás mellőzéses ügyek számának 
szintén jelentős (31,6%-os) emelkedése. 
 
Törvényszéki első fokon az érkezett peres ügyek száma összességében 9,6%-kal emelkedett 
(21 610-ről 23 688-ra). 2014. évben az érkezett nemperes ügyek száma (csőd és felszámolási 
eljárásokkal, valamint érdemi cég- és cégtörvényességi ügyekkel együtt) 2013. évhez képest 
39%-kal csökkent (757 ezerről 459 ezerre). 
 
A polgári-gazdasági ügyszakban a „devizahiteles” perek nélkül a törvényszékekre érkező 
elsőfokú polgári-gazdasági peres ügyek száma nagyságrendileg nem változott (2013-ban 
14 600 ügy, 2014-ben 14 692). 
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A 2014. évi XXXVIII. törvény 16. §-a alapján a bíróságok 2014. augusztus 31. napjáig 
összesen 9009 ügyet (ebből törvényszéki első fokon 2662, törvényszéki másodfokon 443, a 
járásbíróságokon 5904 ügyet), 2014. december 31. napjáig összesen 12061 ügyet (ebből 
törvényszéki első fokon 3680, törvényszéki másodfokon 844, a járásbíróságokon 7537 ügyet) 
függesztettek fel. 
A legtöbb ügy a Fővárosi Törvényszéken (4708 ügy), a Szegedi Törvényszéken (1411 ügy), 
valamint a Budapest Környéki Törvényszéken (1396 ügy) került felfüggesztésre. Az egy éven 
túli ügyek számát tekintve törvényszéki első fokon figyelhető meg a legnagyobb, 12 %-os 
mértékű csökkenés. 
A folyamatban lévő ügyek száma országosan 5 %-kal, ezen belül törvényszéki első fokon 
7 %-kal, törvényszéki másodfokon 13 %-kal, a járásbíróságokon pedig 4 %-kal csökkent, 
amely csökkenés a felfüggesztések számának is köszönhető. 
 
A törvényszékek másodfokú ítélkezési szintjén nem történt számottevő változás 76 355-ről 75 
660-ra emelkedett az érkezés. 
 
Az ítélőtáblákon összességében 1,2%-kal nőtt az érkezett ügyek száma (18 000-ről 18 298-
ra). 
Az I.1.b) pontban jelzett az Országos Bírósági Hivatal által kezdeményezett az illetékességi 
területek változását eredményező jogszabály módosítás hatására – a szándéknak megfelelően 
– csökkentette az ítélőtáblákon induló ügyek száma közti különbséget. E nélkül a 
„devizaügyek” számának Fővárosi Ítélőtáblán történt emelkedése miatt tovább növekedtek 
volna a különbségek. 
 
A Kúriához érkezett ügyek száma összességében 14%-kal növekedett (6 769-ről 7 709-re). 
 
 
II.2. Ügybefejezés 
 
A bíróságok az indult ügyek számánál összességében 3,0%-kal több (1 millió 505 ezer), míg a 
peres ügyek tekintetében 5,3%-kal több (380 ezer) ügyet fejeztek be. A befejezések száma 
minden ítélkezési szinten meghaladja az érkezett ügyek számát. 
 
2014-ben a járásbíróságokon, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon 
összességében (bírósági végrehajtási ügyek nélkül) 399 251 ügyet fejeztek be, ez 2013. évhez 
képest (389 659 ügy) 2,5%-os növekedés. 
A szabálysértési ügyszakban befejezett pénzbírság, helyszíni bírság, valamint közérdekű 
munka elzárásra történő átváltoztatása iránti ügyek befejezésének száma 2013 szeptemberétől 
jelentősen megnövekedett, olyannyira, hogy az érkezett ügyek számát 2013. december, 2014. 
február, július és augusztus kivételével minden hónapban, 2013 decemberétől féléves 
mozgóátlagában is meghaladta a befejezett ügyek száma. 
 
A törvényszékek elsőfokú ügyszakaiban (a cégbíróságok nélkül) összességében 60 ezer ügyet 
fejeztek be, ami 11%-kal haladta meg az érkezést. A befejezések száma polgári és büntető 
pereknél egyaránt 9,9-9,9%-kal, a gazdasági pereknél 21,5%-kal, a csőd és felszámolási 
ügyeknél 11,9%-kal, a büntető nemperes ügyeknél 3,9%-kal magasabb volt az érkezésnél. 
Másodfokon az érkezett ügyszámnál 1%-kal több (76 ezer – szabálysértés nélkül) ügyet 
fejeztek be a bíróságok. A befejezett ügyek száma – a büntető peres és civilisztikai nemperes 
ügyeken kívül – minden ügyszakban meghaladta az érkezett ügyek számát. 
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Az ítélőtáblák összességében 16%-kal több pert fejeztek be (5 549), mint amennyi érkezett 
(4 774). A befejezett ügyek száma a polgári ügyszakban 19,7%-kal, a gazdasági ügyszakban 
16,3%-kal, a büntetőben 8%-kal haladta meg az érkezett ügyekét. 
 
A Kúrián a befejezések száma (7 959) összességében 3,2%-kal haladta meg az érkezések 
számát (7 709). 
 
 
II.3. Időszerűségi adatok 
 
2014-ben a járásbíróságokon, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon – a 
közigazgatási ügyek kivételével – valamennyi peres ügyszakban csökkent a folyamatban 
maradt peres ügyek száma: a polgári pereknél 6,5%-kal, a gazdasági pereknél 10,5%-kal, a 
munkaügyi pereknél 9,5%-kal, a büntető pereknél 18%-kal kevesebb ügy maradt 
folyamatban, mint 2013. év végén. 
A szabálysértési ügyintézés külön kiemelést érdemel, ugyanis az elmúlt két évet figyelembe 
véve 2014 végén (38 648) volt a legkisebb a szabálysértési elzárásra történő átváltoztatás 
iránti ügyhátralék. 
 
Törvényszéki első fokon általános időtartam csökkenés volt tapasztalható. Míg 2013-ban a 
perek 72%-át fejezték be a bíróságok 1 éven belül, addig 2014-ben már 77%-át. A pertartam 
csökkenés valamennyi ügyszakot érintette, a polgári ügyszakban 71%-ról 77%-ra, gazdasági 
ügyszakban 78%-ról 80%-ra, büntető ügyszakban (katonaival együtt) 56%-ról 64%-ra nőtt az 
1 éven belül befejezett perek aránya. 
 
Érzékelhetően, 2013-hoz képest több mint 3%-kal növekedett az egy éven belül befejezett 
törvényszéki másodfokú gazdasági perek (93%-ról 96%-ra), és 5%-kal emelkedett az 
ítélőtáblákon egy éven belül befejezett büntető perek (83%-ról 88%-ra) aránya. Törvényszéki 
másodfokon a perek 96%-át, az ítélőtáblán a perek 91%-át 1 éven belül befejezik a bíróságok. 
 
A törvényszéki elsőfokú ítélkezésben ugyancsak csökkentek a folyamatban maradt ügyek, a 
2013 első felében kialakult jelentős ügyhátralékot a cégbíróságok feldolgozták, a 
törvényszékek másodfokán az ügyhátralék 2013. év végéhez képest 4,5%-kal csökkent. 
 
Az ítélőtáblákon 2013. év végéhez képest 11%-kal csökkent a folyamatban maradt ügyek 
száma (4 699-re). 
 
A Kúrián folyamatban maradt ügyek száma – a 2013. félévről 2013. évre történő emelkedést 
követően - 2013. év végéhez képest 9%-kal csökkent (2 548-ra). 
 
 
II.4. Kiemelt jelentőségű ügyek 
 
A fentebb feltüntetett ügyforgalmi adatokban ábrázolt mindennapi bírósági ügyintézésen belül 
szükséges külön jelezni a kiemelt jelentőségű ügyeket, amelyre az eljárási törvények 
soronkívüliséget, valamint rendkívül rövid intézkedési és eljárási határidőket írnak elő a 
bíróságok számára. 
Ezen ügyekben a megkívánt felgyorsuló ítélkezés továbbra is növeli az éves szinten 
tervezhető dologi kiadásokat (szakértői-, tanú- és védői díjak, postaköltségek, terem bérlet 
stb.). 
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II.5. Bíróságok ellen indított perek 
 
2014-ben 582 új ügy érkezett, 952 ügy volt folyamatban és 323 ügy fejeződött be jogerősen, 
az OBH által képviselt alperesi bíróságok 95%-ban lettek pernyertesek. 
A bíróságok ellen indított perekben érvényesített igények pertárgyértéke összesen: 
1.309.512.205,- forint, míg a bíróságok által jogerős ítélet alapján fizetendő marasztalási 
összeg: 8.820.000,- forint volt (az arányszám: 0,006735). 
 
 
III. A központi igazgatási feladatok egyes általános eszközeivel megtett intézkedések 
bemutatása 
 
 
III.1. Szabályzatok, ajánlások 
 
A bíróságok központi igazgatásának legfontosabb eszköze az Országos Bírósági Hivatal 
elnökének a Bszi. 76. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített joga szabályzatok alkotására, 
ajánlások kiadására és határozatok meghozatalára. 
2014-ben az OBH elnöke a bíróságok és az OBT véleményét is beszerezve 2014-ben 8 
szabályzatot, 3 ajánlást, valamint 548 határozatot hozott és 6 szabályzat módosítására irányuló 
utasítást adott ki. 
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének szabályzatai kihatottak például az ügykezelésre, és 
ekként az ügyforgalmi adatok alakulására is, a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal 
kapcsolatos eljárására, egyes iratok nyomtatványként történő rendszeresítésére (szabálysértési 
eljárásban), a bíróságok perbeli képviseletére. 
Az ajánlások a bírósági vezetők, bírák és igazságügyi alkalmazottak szabadságolási rendjéről, 
a bírósági szervezetekben foglalkoztatott belső ellenőrök által elvégezendő 
összeférhetetlenségi vizsgálatok végrehajtásáról, valamint a Közigazgatási és Munkaügyi 
Regionális Kollégiumok ügyrendjéről szóltak. 
 
 
III.2. Protokollok, ügymenetleírások 
 
Az OBH belső ügymenetleírásai, eljárási protokolljai a hatékony, egyszerű, gyors és átlátható 
ügyintézését szolgálják. Általános jellemzőjük, hogy mind az általános, mind pedig a konkrét 
feladatokhoz kompetenciafüggő, határidőhöz kötött ügyintézés tartozik, vezetői felelősségeket 
határoznak meg, továbbá a kommunikáció, az előkészítés, a végrehajtás, majd pedig az 
ellenőrzés rendjére is tartalmaznak előírásokat. 
 
Az OBH mindazon területen, ahol az egységes szabályozás igénye felmerült, elkészítette 
azokat a szabályzatokat, ügymenetleírásokat, amelyek az adott területen a hatékony és 
egységes munkavégzéshez szükségesek voltak. 
Ilyen volt 2014-ben az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételével kapcsolatos bírósági 
rendelkezések meghozatalával és végrehajtásával kapcsolatos protokoll, amelyet az OBH a 
bíróságok rendelkezésére bocsátott, de fontos kiemelni a Szabálysértési Statisztikai Rendszer 
használatával kapcsolatos, az informatikai és jogalkalmazói kérdéseket felölelő ügyviteli 
protokollt is. Az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program keretében az elnöki iktató 
rendszer használatával kapcsolatban az OBH iránymutatásokat fogalmazott meg, míg a 
panasznapi ügyintézéssel kapcsolatos tapasztalatok összegzését, ügyviteli ajánlásokat 
bocsátott a bíróságok rendelkezésére. 
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III.2. Vizsgálatok 
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Bszi. 76. §-a alapján határozattal eseti, átfogó, célhoz 
kötött, valamint rendszeres vizsgálatokat rendelhet el. 
A vizsgálatok segítségével felmérhető, hogy mely területeken vannak jelentős különbségek az 
egyes bíróságok igazgatási gyakorlatában, és tapasztalatainak fényében lehetőség nyílik annak 
mérlegelésére is, hogy az OBH ajánlás vagy szabályzat alkotásával, esetleg jogszabály-
módosítás kezdeményezésével egységesítse a gyakorlatot. 
 
Az Országos Bírósági Hivatal 2014-ben több országos átfogó jellegű és egyes 
törvényszékekre irányuló célvizsgálatot is lefolytatott, amelyek közül az elhúzódó (kettő és öt 
éven túl folyamatban lévő) ügyek, a bíróságokon elévült büntetőügyek, a soron kívüliség 
érvényre juttatása érdekében elrendelt vezetői intézkedések, a fogyasztói 
kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perek, a szabadságolás gyakorlatának vizsgálata érdemel 
kiemelést. 
 
Kifejezetten a költséghatékony ügyintézés indokolta a törvényszéki végrehajtó 
tevékenységének, valamint az ügyelet és készenlét szabályozásának és gyakorlatának 
vizsgálata. 
Utóbbi tekintetében a 2014-ben folytatott vizsgálat megállapította, hogy az egyes 
törvényszékeken nem következetes a szabadság, ügyelet és készenlét fogalmainak 
meghatározása, nem egységes az évi rendes szabadság kivételének szabályai és annak 
kontrollja, az ún. „otthondolgozási” kedvezmény felhasználása és ellenőrzése, a tárgyalási 
napok kihasználásának ellenőrzése. 
A törvényszéki és az önálló bírósági végrehajtók költségelőlegezésének vizsgálatára a jelentős 
mértékű költségek és kintlevőségek miatt került sor. 
Az ellenőrzés lehetőséget adott a belső szabályozás színvonalának javítására (szabályzatok, 
ellenőrzési nyomvonalak), az önálló bírósági végrehajtók részére kiutalt költségek 
előlegezésének mértékének, módjának (50%, utólagos elszámolás) rendezésére, az előlegek 
behajtásának ellenőrzésére, számonkérésére (végrehajtási kifogás), elszámolására. 
 
 
III.3. Munkacsoportok 
 
A tudásalapú bírósági szervezetben felhalmozott ismeretek és tapasztalatok összegyűjtése és 
hasznosítása, valamint az igazgatásban történő megjelenítése céljából az Országos Bírósági 
Hivatal már több munkacsoportot hozott létre. 
 
2014-ben a szakmai feladatokhoz igazodva 18 munkacsoport működött, és több új 
munkacsoport is alakult, amelyek közül kiemelendő az új Pp. kodifikációs munkacsoport, a 
mintaszabályzat munkacsoport, a bírósági közvetítés munkacsoport, a gyermekbarát 
igazságszolgáltatás munkacsoport és a sajtószóvivői munkacsoport. 
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a munkacsoportok ügyrendjét a 14/2014. (IX. 30.) OBH 
utasításban határozta meg. 
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IV. Egyszerűsítési, hatékonysági, költségtakarékossági intézkedések 
 
 
Az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok vezetői több olyan igazgatási megoldás, 
munkaszervezési módszer bevezetését célozta meg, amely gyorsabb, hatékonyabb, 
költségkímélőbb jogalkalmazást, illetve működést tesz lehetővé. 
 
 
IV.1. A bűnjelkezelés racionalizálása 
 
A bírósági ügyszakban az eljárás során lefoglalt bűnjeleket a bíróság köteles őrizni és kezelni 
a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes 
értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról 
11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 8. § bekezdése alapján. 
 
Hosszabb ideje – alapvetően helyhiány, infrastrukturális problémák miatt – jelentős 
nehézséget jelent a bíróságok számára a büntető ügyekben lefoglalt bűnjelek elhelyezése és 
kezelése. Az OBH 2014-ben célul tűzte a probléma rendezését. 
 
Az Országos Bírósági Hivatal 2014-ben együttműködési megállapodást kezdeményezett az 
EMMI-vel és a BVOP-val az elkobzott bűnjelek karitatív célú felhasználása érdekében 
költséges megsemmisítésük kiváltására. 
Emellett igazgatási intézkedésekkel nyomatékosította az előzetes elkobzás és előzetes 
értékesítés jogintézményének következetes alkalmazásának fontosságát a bűnjelek 
szükségtelen tárolásának elkerülése érdekében. 
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke továbbá soron kívüli ellenőrzést rendelt el a bírósági 
bűnjelkezelés szabályszerű voltának, valamint fejezeti szintű költségeinek felmérése 
érdekében. Az ellenőrzés célja a bűnjelkezeléssel kapcsolatos költségek csökkentése, a 
bűnjelkezelés hatékonyabb, optimálisabb megoldását biztosító intézkedések előkészítéséhez a 
törvényszékeken alkalmazott gyakorlatok áttekintése volt. 
Az ellenőrzés eredményeként a belső ellenőrök javaslatokat fogalmaztak meg a bírósági 
szabályozás hatékonyságának javítására (szabályzatok, ellenőrzési nyomvonalak), továbbá 
kirajzolódtak a bűnjelkezelési gyakorlat azon pontjai is, amelyek megfelelő igazgatási-, 
szakmai vezetői támogatással a leginkább alkalmasak a költségek csökkentésére és az 
esetleges hibák kizárására. 
Az országos vizsgálat eredményei alapját képezték továbbá a bűnjelkezeléssel kapcsolatos 
jogszabály-módosítási javaslatok előkészítésének. 
 
 
IV.2. Közjegyzői iratok tárolásának és a bírósági irattárak optimalizálása 
 
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény értelmében a törvényszékek irattárai tárolják és 
kezelik az 1992. január 1-je előtt keletkezett közjegyzői iratokat, okiratokat, nyilvántartásokat 
és hivatali bélyegzőket. 
Az 1992. január 1. és 2008. december 31. között keletkezett közjegyzői iratok tárolásának 
kötelezettsége hosszabb ideig vitatott volt, ugyanis a közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 
37/2003. (X. 29.) IM rendelet 50. § (2) bekezdése továbbra is a járásbíróságok irattárát jelölte 
ki a közjegyzői iratok tárolására. 
 
Ez utóbbi iratok átszállítására a Magyar Országos Levéltárral, a Budapesti Levéltárral, a 
Magyar Országos Közjegyzői Kamarával folytatott egyeztetések lehetőséget biztosíthat. 
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Elemi érdek fűződik ugyanis a sok évtized alatt felhalmozódó bírósági és közjegyzői iratok 
jelenleg rendkívül költséges, munkaigényes és komplikált rendszerének megoldásához, 
amellyel olyan ráfordítások takaríthatóak meg, amelyek a bírósági költségvetés bevételi 
oldalán jelentkeznek. 
Az érintett iratok egyszerűsített és rendezett kezelése nem csupán a bíróságok érdeke, hanem 
össz-társadalmi igény. 
 
Miután a vitatott sorsú közjegyzői iratok átadására lehetőség nyílik, szükségessé vált a 
bírósági iratok tárolásának költséghatékonyabb újrastrukturálása is, és 2014-ben 
megkezdődtek a nagy terjedelmű munkálatok előkészületei. Ennek keretében az Egri 
Törvényszék ún. irattározási pilot-program megvalósításába kezdett. 
Emellett az OBH felmérte a közjegyzői iratok mennyiségét, és kidolgozta a közjegyzői iratok 
kezelésére vonatkozó jogszabályok áttekintő összefoglalását, amely a Magyar Nemzeti 
Levéltárral és a Magyar Országos Közjegyzői Kamarával folytatott tárgyalásokhoz volt 
szükséges. 
2014. szeptemberben a törvényszékeknél felmérésre kerülnek az irattári iratok kezeléséhez 
szükséges humán erőforrás, valamint dologi igénynek is. 
 
 
IV.3. Jogszabály-véleményezési hálózat kialakítása 
 
A jogszabály-véleményezési feladatok koncentráltan az Országos Bírósági Hivatalnál 
jelentkeznek, amelynek azonban magában kell foglalnia a bírósági észrevételek, javaslatok 
becsatornázását is. A felgyorsult jogalkotási folyamatok mellett ez – a mindenkori ítélkezési, 
általános jogalkalmazói feladatokon túl – folyamatos munkaként jelentkezik a bíróságokon. 
Az Országos Bírósági Hivatal 2014. első félévében jogszabály-véleményezési koncepciót 
dolgozott ki, amely egyebek mellett egy véleményezési szakértői hálózat kialakítását vázolja 
fel a gyorsabb, hatékonyabb véleményezési folyamatok kialakítása érdekében. A koncepció 
2014. szeptemberében észrevételezésre került valamennyi törvényszék, ítélőtábla és a Kúria 
elnöke által. 
 
A koncepció alapján az Országos Bírósági Hivatal a jogszabály-véleményezési és 
kezdeményezési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében elkészítette az OBH jogszabály-
véleményezésről szóló szabályzatának tervezetét. A szabályzattervezetbe az OBH szervezeti 
egységei, az OBT és a bíróságok koncepcióra tett észrevételei is jórészt beépítésre kerültek. 
 
A fejlesztés folytán 2015. II. félévétől várhatóan olyan gyors, az OBH által koordinált 
véleményezési folyamat jönne létre, amely alkalmas arra, hogy a kodifikáció során 
közvetlenül is hasznosítható formában, a bírósági szervezet tudásbázisán alapuló 
észrevételekkel válaszoljon a jogszabály-előkészítő minisztériumok megkereséseire. 
 
 
IV.3. Szabálysértési ügyintézés központosítása 
 
Ide sorolható a törvényszékeken a szabálysértési ügyintézés központosítása is, amely 
részletesen az V.3. pontban kerül kifejtésre. 
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V. Intézményi stratégia 
 
 
Az intézményi stratégia alapján a bírósági szervezet egészének vagy részeinek, esetleg egyes 
bíróságok áttekinthetőbb, kiszámíthatóbb egyben célorientált és eredményes működése 
szervezhető, amely a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés és az értékelés egymást követő 
lépéseiből áll. Ennek segítségével a szervezet vezetője a bíróság mindenkori feladataira 
figyelemmel határozza meg a rövid és középtávú prioritásokat, és felelőseiket, követi nyomon 
azok ütemezett végrehajtását, valamint végez szükség szerint beavatkozásokat. 
 
 
V.1. Egységes Nyomozási Csoport 
 
2014-ben a Fővárosi Törvényszék elnöke a budapesti nyomozási bírói gyakorlat egységesítése 
és a munkavégzés hatékonyabbá tétele érdekében a Be. 208. § (2) bekezdése alapján a Budai 
Központi Kerületi Bíróságot jelölte ki a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a 
nyomozási bírói feladatok ellátására, létrehozva ezzel az egységes nyomozási csoportot. 
Az egységes csoport felállítása és működtetése elsődlegesen dologi kiadásokkal járt 
(infrastrukturális feltételek biztosítása). 
 
 
V.2. Központosított szabálysértési ügyintézés 
 
A 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 2013. évi változása folytán megnövekedett ügyérkezés 
jelentős többlet költséget eredményezett a bíróságokon. Ez természetszerűleg maga után vonta 
az ügyintézéssel együtt járó dologi költségnövekedést is (tárgyalótermek kialakítása, posta 
költségek). 
 
A magas érkezési mutatók mellett (2014-ben is havonta átlagosan 31 ezer ügy érkezett) is 
időszerű, továbbá egységes és magas színvonalú, optimális munkaerőt igénybe vevő 
jogalkalmazás érdekében 2014. májusában az Országos Bírósági Hivatal megkezdte az ország 
két legnagyobb szabálysértési ügyforgalmát bonyolító bíróság (Fővárosi Törvényszék, 
Budapest Környéki Törvényszék) munkamódszereinek felmérését. Ennek alapján 
megállapítható volt, hogy a két bíróság munkamódszerei alkalmasak arra, hogy kisebb 
létszámú munkaerővel ugyanakkora, vagy nagyobb befejezésszámot érjenek el. 
Erre figyelemmel az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2014. év novemberében célul tűzte a 
szabálysértési ügyintézés központosításnak – a helyi sajátosságok szem előtt tartásával 
történő, legalább részleges – országos bevezetését, amellyel a fenti célok megvalósítása 
mellett koncentrált informatikai, igazgatási és szakmai támogatás biztosítható a szabálysértési 
ügyszak részére. 
 
2014. év végére a törvényszékek felén legalább részleges központosítás valósult meg a 
szabálysértési ügyintézés területén. 
 
A szabálysértési ügyszak az a jogterület, amellyel minden állampolgár találkozhat. A 
központosított ügyintézés infrastrukturális feltételeinek kialakítása alapvetően egyszeri 
beruházással jár, de sokszorosan megtérül: gyors és költségkímélő ügyvitelt tesz lehetővé, 
amellyel az ügyek tömege intézhető el sokkal egyszerűbben, kevesebb titkári munkaerő 
ráfordítással. 
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V.3. Szervezetfejlesztési projekt 
 
A projekt alapvető célja egy professzionális hivatali szervezet létrehozása volt, amely 
alkalmas a szolgáltató funkció megjelenítésére és a szolgáltatói személet elsajátítására, az 
igazgatás, a koordinálás, a menedzselés és az ellenőrzés mellett. 
A projekt 5 fő területre terjedt ki: Tudásmegosztás, Folyamatoptimalizálás, Változáskezelés, 
Minőségirányítás, Teljesítménymenedzsment. 
Ezekről részletesebben a VIII.3. pontban adunk leírást. 
 
 
VI. Az elektronikus eljárások kiszélesítése 
 
 
Аz Országos Bírósági Hivatal elnökének stratégiai célkitűzései között szerepel, hogy – a 
jogalkotó szervekkel együttműködve – a bíróságokat érintő olyan jogszabályi környezet 
kerüljön kialakításra, amely segíti a bíróságok időszerű eljárását. 
Az időszerű eljárás egyik fontos eleme a megfelelő informatikai háttér kialakítása, mely 
lehetővé teszi a bíróságok számára, hogy mind a peres, mind а nemperes eljárásokban az 
eléjük kerülő ügyeket elektronikus úton intézhessék, beleértve a bírósági iratkezelés mellett a 
bírósági ügyvitel elektronikus útra terelését és az elektronikus úton való kapcsolattartást is. 
 
Az elektronikus eljárások körét szélesítő jogi normák és az Országos Bírósági Hivatal 
elnökének az eljárások gyorsítását és az ügyfélbarát szolgáltatások növelését célzó stratégiai 
célja egybeesett a fokozott elektronizálás tekintetében. 
  
Az Országos Bírósági Hivatalnak az elektronizáció körében kétirányú feladta állt fenn 2014. 
évben: a hatályba lépő elektronikus eljárások feltételeinek biztosítása és azokról történő 
tájékoztatás, és felkészülés a 2014. évet követően hatályba lépő elektronikus eljárásokra, 
illetve a közhiteles nyilvántartás-vezetési új bírósági kötelezettségre. 
 
 
VI.1. Gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása 
 
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. 
törvény (Cnytv.) 18. § (1) bekezdése értelmében a nyilvántartásokat elektronikusan kell 
vezetni, az informatikai alkalmazást és az adatszolgáltatást az Országos Bírósági Hivatal 
működteti. A Cnytv. 18. § (2) bekezdése alapján pedig az Országos Bírósági Hivatal 
adategyeztetés és az adatok változásának feltüntetése érdekében az érintett személyekre 
vonatkozóan – a törvényben meghatározott adatok tekintetében – adatot igényel a személyi 
adat- és lakcímnyilvántartásból. 
 
A gondnokoltak és előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak 
megállapításáról szóló, a Cnytv. végrehajtására kiadott 16/2014. (III.13.) KIM rendelet 23. §-a 
2014. szeptember 1-jén lépett hatályba, amelynek értelmében az előbbi, Cnytv. 18. § (2) 
bekezdésében írt kötelezettségnek teljesítése érdekében az Országos Bírósági Hivatal a 
nyilvántartott személy adatainak nyilvántartásban történő rögzítését követően, automatizáltan 
átadja a KEKKH részére a nyilvántartásokban szereplő személyek születési nevét, születési 
idejét és helyét, valamint anyja születési nevét. 
A nyilvántartások közötti informatikai adatkapcsolat kiépítése törvényi kötelezettség, melyet 
az igazságszolgáltatás adatbiztonsága kíván meg. Elemi igazságszolgáltatási érdek ugyanis, 
hogy a nyilvántartásba vett személyi adatok a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokkal 
megegyezzenek. 
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VI.2. Elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele 
 
Az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXVIII. törvény 14. §-
ával beemelte a Be. 158/A-D. §-ait és 596/A. §-át, pontosan meghatározva ezzel az 
elektronikus adat hozzáférhetetlenné tétele kényszerintézkedés, illetve az intézkedés 
szabályait. 
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 92/A. § és 159/B-C. §-ai alapján 
továbbá 2014. január 1-től a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szervezi és ellenőrzi az 
elektronikus adat hozzáférésének megakadályozásának végrehajtását. 
 
A szabályozás értelmében az egyes bíróságok és az NMHH között zárt, biztonságos, 
közvetlen rendszer-rendszer szintű kapcsolatot szükséges kiépíteni a kényszerintézkedést, 
intézkedést elrendelő okiratok továbbítása érdekében. 
A fejlesztés legnagyobb része 2014-ben megtörtént, lezárásáig a bíróságok – a jogszabály 
által biztosított lehetőséggel élve – az Országos Bírósági Hivatal hivatali kapuját használják. 
 
 
VI.3. A vádiratok elektronikus másolatának fogadása 
 
A Be. 219. §-a előírta, hogy 2014. január 1-től az ügyészség a bíróságra vádiratának másolat 
elektronikus formában küldje meg. 
Ennek biztosítása számottevő fejlesztést kívánt meg a bírósági információs rendszerekben, 
2014-ben a küldemények elektronikus befogadásának tesztelése zajlott a Legfőbb 
Ügyészséggel szoros együttműködésben. 
 
 
VI.4. Kapcsolódás a SIS II. rendszerhez 
 
Az EU tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés keretében az EU tagállamaival 
folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény rendelkezései alapján a 
bíróságok 2014. január 1. napjától online módon az ún. SIS II. rendszerhez kapcsolódnak. 
Erre figyelemmel 2014-ben fejlesztés alatt álló feladat a BIR-O bírósági nyilvántartó 
adatbázis közvetlen kapcsolódása az ORFK rendszeréhez. 
 
 
 
VI.5. A bíróságok közvetlen hozzáférésének biztosítása a MOKK adatbázisához 
 
A Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és 
az abból történő adatszolgáltatás részletes szabályairól szóló, 2014. március 15-én hatályba 
lépett 17/2014. (III. 13.) KIM rendelet alapján – a hatályba lépés napjától – a bíróság 
kizárólag közvetlenül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elektronikus 
nyilvántartásából igényelhet adatot. 
 
2014-ben a MOKK nyilvántartási rendszerével a fizikai kapcsolat kiépítése sikeresen 
megtörtént.  Ahhoz azonban, hogy az elektronizált adatigénylés a gyakorlatban is 
működőképes legyen, az szükséges, hogy a MOKK a rendszereiből való adatkinyeréshez és 
megjelenítéshez kiszolgáló (kliens) oldali felületet biztosítson. Ezen felületek vagy 
rendszerkapcsolatok kiépítése és az adatok megjelenítése az adatlekérők saját feladata. 
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VI.6. Civil szervezetek nyilvántartásának fejlesztése, üzemeltetése 
 
A Civil tv. 14. § (3)-(6) bekezdése alapján 2014. július 1. napjától az Országos Bírósági 
Hivatal a Civil Információs Portál felé, az e célra kialakított felületen keresztül elektronikus 
úton, adatbázis formájában szolgáltatja az országos névjegyzékben szereplő civil 
szervezetekre vonatkozó – nem közhiteles – adatokat. 
 
Erre figyelemmel a civil szervezetek nyilvántartásának továbbfejlesztése volt szükséges. Ezen 
túlmenően 2014. július 1-jétől a civil szervezetek nyilvántartásának közhiteles vezetését is 
biztosítani kell. 
 
 
VI.7. Közvetlen rendszer-rendszer szintű kapcsolat a bíróság információs rendszere és a 
KEKKH egyes nyilvántartásai között 
 
A bíróságok adminisztratív terheinek enyhítése és a személyi adatok jogszabályban előírt 
ellenőrzésének időszerű és közhiteles ellenőrzése biztosítása érdekében a BIR-O információs 
rendszer, valamint a KEKKH által kezelt Személyiadat- és lakcímnyilvántartás és 
Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer adattárak közötti közvetlen rendszer-rendszer szintű 
kapcsolat kiépítését célzó fejlesztéseket folytatott. 
A technikai megvalósítás jogi feltételeinek meghatározására 2014. év végén együttműködési 
megállapodás keretében került sor. 
A fejlesztések a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében valósultak meg. 
 
 
VII. Országos programok 
 
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének célja a bíróságok szolgáltató jellegének erősítése, 
melyet a XXI. század igényeihez igazodva kell megvalósítani. Ennek érdekében több 
országos program is indult az elmúlt években, amelyek túlmutatnak a tárgyalóteremben folyó 
munkán, közvetlenül vagy közvetve javítják a szervezet hatékonyságát, növelik az 
állampolgárok elégedettségét és javítják az ügyfelek bírósághoz való hozzáférést. Cél az 
ügyfelek minél teljesebb körű kiszolgálása, a bírósági szervezet iránti bizalom növelése 
érdekében. Ilyen országos program keretében indult el a bírósági közvetítés, a Nyitott Bíróság 
Program, a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program, a Tanúgondozási Program, 
valamint az ügyfél-elégedettség mérés. 
 
 
VII.1. Bírósági közvetítés 
 
Az OBH elnökének célja a bírósági közvetítés megerősítése, annak támogatása, hogy magas 
szakmai színvonalon, időszerűen eljáró bírósági közvetítők álljanak rendelkezésre a bírósági 
rendszerben, és az eljárás nemzetközi standardok szerinti lefolytatását lehetővé tevő 
helyiségek. Fontos emellett a bírák képzésekkel történő érzékenyítése a jogintézménnyel 
kapcsolatban, annak érdekében, hogy felismerjék alkalmazhatóságának lehetőségét, és 
tájékoztassák a feleket az eljárás igénybevételének lehetőségéről. 
Az új Ptk. hozta kötelező közvetítés ír elő elsősorban a szülői felügyeleti jogot érintő, belföldi 
és határon átnyúló ügyekben. 
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Míg 2013-ban 14 törvényszéken 20 bírósági közvetítő, addig 2014-ben a 20 törvényszéken 
120 bírósági közvetítő működött (41 bíró és 79 bírósági titkár). A törvényszékeken 2013-ban 
295 közvetítői ügyből 108, addig 2014-ben 656 lefolytatott bírósági közvetítői eljárásból 363 
közvetítői ügy zárult megállapodással. A bírósági közvetítők 2014-ben 1165 ügyfélfogadási 
alkalmat tartottak. 
 
A bírósági közvetetés tájékoztató anyagok (füzetek, szórólapok, videók, honlap tartalmak) 
folyamatos biztosítását, a közvetítők képzését és továbbképzését, valamint dologi 
szükségleteik biztosítását kívánja meg. 
 
 
VII.2. Nyitott Bíróság Program 
 
A társadalmi felelősségvállalás része, hogy a bíróságok jogismeret terjesztéséből is kivegyék 
a részüket. A program keretében a diákok osztályfőnöki órák, próbatárgyalások és bírósági 
séták alkalmával ismerkedhetnek a jogrendszerrel, az ítélkezés folyamatával és a bírósági 
intézményekkel. 
 
2013-ban országosan 1.189 program megszervezésére került sor, melyen összesen 32.182 fő 
vett részt. A rendezvények lebonyolításában 467 bírósági titkár, fogalmazó és bíró 
segédkezett. 2014. évben nőtt a résztvevők száma: összesen 101 iskola 37.706 diákja vett 
részt a rendezvényeken. A programok megszervezésében és lebonyolításában 639 fő bíró, 
bírósági titkár és fogalmazó vett részt. 
 
A program elsősorban ismeretterjesztő anyagok (füzetek, szórólapok, videók, honlap 
tartalmak) folyamatos biztosítását, másrészt a bírósági résztvevők egységesen magas 
színvonalú felkészítettségét és külsős előadók bevonását igényli. 
 
 
VII.3. Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program 
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által létrehozott Gyermekbarát Igazságszolgáltatás 
Munkacsoport 2014-ben a kiskorúak idézéséhez, értesítéséhez, tájékoztatásához egységes 
nyomtatványokat készített, amelyek a 12/2014. (VII. 11.) OBH utasításban kerültek kiadásra. 
A munkacsoport közreműködött továbbá a kiskorúak életkori sajátosságainak megfelelő 
tájékoztatás elősegítése érdekében a www.birosag.hu internetes oldal gyermekközpontú 
igazságszolgáltatás almenüjének létrehozásában. 
 
A gyermekmeghallgató szobák teszik lehetővé, hogy a bíróság a 14 év alatti kiskorú 
gyermekeket – elsősorban büntető ügyek sértettjeit, tanúit, valamint a családjogi jogvitákban 
vagy a gyermek jogellenes külföldre vitele miatt indult ügyek érdekeltjeit – a nemzetközi 
előírásoknak megfelelően, a kiskorú életkori sajátosságaihoz, igényeihez alkalmazkodó, 
barátságos és megnyugtató környezetben hallgassa meg. 
Az OBH elnöke a gyermekmeghallgató szobák kialakítása érdekében 2013 szeptemberében 
pályázatot írt ki, melynek eredményeképpen a bíróságokon összesen 44 ilyen új helyiség 
kialakítása kezdődött meg, illetve folytatódott 2014-ben, összesen 32,5 millió forint 
támogatással. 
A dologi feltételek biztosítása mellett a program kiemelt eszköze a kiskorúak ügyeit tárgyaló 
bírák országosan egységes, intenzív, hosszú távú érzékenyítő képzése. 
 
 
VII.4. Tanúgondozás 
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Az OBH elnökének stratégiai céljai között szerepel a bíróságokhoz való hozzáférés 
egyszerűsítése, ami a tanúk vonatkozásában azt jelenti, hogy a bíróságok elősegítik a tanúzási 
kötelezettség teljesítését: a tanú eljárási jogairól történő széles körű tájékoztatás nyújtással, a 
tanúkkal való érzékeny bánásmóddal és a félelem nélküli tanúvallomás megtételével. 
A tanúgondozásra kijelölt kapcsolattartók száma dinamikusan növekedett, további 60 fő 
tanúgondozó került kijelölésre 2014. évben, így a tanúgondozók száma év végére elérte a 163 
főt. 
 
Tovább javultak az infrastrukturális feltételek, év végére már több mint 30 bíróság 
rendelkezett tanúmeghallgató szobával, illetőleg elkülönített tanúváró helyiséggel annak 
érdekében, hogy a tanúnak ne legyen szükséges az adott esetben sérelmére bűncselekményt 
elkövető terhelttel egy helyiségben várakoznia, ez ne keltsen félelmet benne. Néhány 
bíróságon a tanúk várakozására alkalmas elkülönített folyosórész került kialakításra. 
 
A program elsősorban dologi terheket ró a bíróságokra a tanúgondozás céljaira használható 
külön helyiség, elkülönített tanúvárók, a tanúgondozók munkavégzésének további 
infrastrukturális szükségleteinek, ismeretterjesztő anyagok (füzetek, szórólapok) 
biztosításával. 
 
 
VII.5. Ügyfélkapcsolatok, ügyfél-elégedettség mérés 
 
Az OBH elnökének egyik stratégiai célja a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése, 
amelynek alapvető pillére az állampolgárok információszerzése, a könnyen áttekinthető és 
informatív honlap, ügyfél tájékoztatási centrumok létrehozása, az ügyfelek megfelelő és 
folyamatos tájékoztatása, továbbá az ügyfél-elégedettség mérése. 
Az ügyfél-elégedettség mérést a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos 
eljárásról szóló szabályzat – a 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítás – 13. § (2) bekezdése tette 
lehetővé. Lényege, hogy az igazságszolgáltatásban megforduló ügyfelek névtelenül tölthetik 
ki az ennek mérésére szolgáló kérdőíveket és számolhatnak be arról, hogy elégedettek-e 
például a kezelőirodával, a tájékozódási lehetőségekkel vagy éppen az épület biztonságával. A 
cél az, hogy a visszajelzések alapján minél inkább ügyfélbaráttá váljon az igazságszolgáltatás. 
A fenti stratégiai célhoz kapcsolódóan a bíróságok többségén 2014. évben elkezdődött az 
ügyfél-elégedettség mérése, valamint a Fővárosi Törvényszéken komplex ügyfélcentrum 
került kialakításra. 
 
 
VIII. Az Országos Bírósági Hivatal európai uniós forrásokból finanszírozott projektjei 
 
 
A bíróságok egyszerű és kényelmes elérhetősége olyan kívánalom, amely jogosan merül fel 
az állampolgárokban. Annak érdekében, hogy mindenki gyorsan és hatékonyan 
tájékozódhasson bírósági ügyeinek állásáról, az Országos Bírósági Hivatal által 2014-ben 
megvalósított projektek korszerű, elektronikus megoldásokat tett elérhetővé az állampolgárok 
számára. 
A projektekkel megvalósuló fejlesztések egyben segítik a bírák időszerű ítélkezését és az 
informatikai alkalmazások által lehetővé tett mértékben enyhítik az adminisztratív terheket. 
 
Az Országos Bírósági Hivatalban 2014-ben egyidejűleg három európai uniós forrásból 
finanszírozott projekt megvalósítása volt folyamatban. 
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VIII.1. „Hírvivő” projekt 
 
Az EKOP 2.A.2 azonosítójú, „Bírósági elektronikus tájékoztatási és figyelmeztető rendszer” 
megjelölésű projekt keretében az állampolgárok és képviselőik számára lehetővé vált, hogy – 
személyes azonosítást követően – az őket érintő ügyadatokat az erre a célra kialakított 
internetes felületen a nap 24 órájában, otthonukból, irodájukból tekinthessék meg és 
tájékoztatást kapjanak arról, hogy az ügyben kitől, milyen iratok érkeztek. 
  
A projekt egy másik fejlesztése lehetőséget biztosít arra is, hogy az ügyfelek folyamatban 
lévő ügyeikben minden olyan jogi eseményről SMS-ben vagy e-mail útján értesítést kapjanak, 
amelyet az eljárási szabályok nem tiltanak. 
 
Ahhoz, hogy a megvalósult fejlesztések eredményeit valóban minden bíróság maximálisan ki 
tudja használni, a bírósági számítástechnikai eszközök modernizálása is megtörtént. A projekt 
során összesen 965 új munkaállomás, és 6 darab szerver beszerzésére került sor. 
 
 
 
 
VIII.2. „Levelező” projekt 
 
„Az elektronikus szolgáltatások kiterjesztése és az emberi erőforrások optimalizálása az 
ítélkezés időszerűségének javítása érdekében” megnevezésű, EKOP-2.1.22-2013-2013-0001. 
azonosító jelű „Levelező” projekt keretében az Országos Bírósági Hivatal megvalósította a 
bírói munkateher mérésének új módszerét. 
 
A projekt keretében megvalósított fejlesztés olyan módszert dolgozott ki, amely képes a 
bíróságokra érkező ügyekhez az ügy érkezésekor egy – az adott ügy befejezéséhez szükséges 
munkaidővel arányos – súlyszámot kalkulálni, azt nyilvántartani. 
A súlyszámok birtokában megalapozottabb képet alkothatnak a bírósági igazgatási vezetők az 
egyes szervezeti egységek egyes ügyszakainak tényleges leterheltségéről, ami egyúttal 
lehetővé teszi, hogy a létszámgazdálkodás eszközrendszerén keresztül hatékony lépéseket 
tegyenek a tapasztalt munkateher-egyenlőtlenségek, és az eljárások időszerűségében 
megmutatkozó jelentős különbségek megszüntetése érdekében. 
 
 
VIII.3. „Üzenő” projekt 
 
Az EKOP 1.1.16. azonosítójú, „A bírósági szervezetrendszert érintő jogszabályi 
változásokból eredő fejlesztések a Bírósági Integrált Informatikai Rendszerben és a Vezetői 
Információs Rendszerben” megjelölésű projektben az Országos Bírósági Hivatal kialakította a 
Bírói értesítő szolgáltatást. 
 
A bírói értesítő szolgáltatás előre jelzi az ügyek elévülését, az írásba foglalási és jegyzőkönyv 
aláírási határidők elmulasztását, a kitűzetlen és elintézetlen ügyiratokat, a 
kényszerintézkedések esedékes felülvizsgálatát, a végrehajtási és statisztikai lapok 
kiállításának elmaradását. 
 
A projektekben megvalósítandó fejlesztések a Bírósági Integrált Informatikai Rendszerben 
oly mértékű változásokat eredményeztek, amelyek mindennapi használatához és a folyamatos 
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projektcéloknak megfelelő módon történő hasznosításához a bírák és igazságügyi 
alkalmazottak képzését igényelték. 
 
 
VIII.4. Szervezetfejlesztési projekt 
 
Az ÁROP 1.2.18/A. azonosítójú, projekt alapvető célja egy professzionális hivatali szervezet 
létrehozása volt, amelynek alkalmasnak kell lennie a szolgáltató funkció megjelenítésére és a 
szolgáltatói személet elsajátítására, az igazgatás, a koordinálás, a menedzselés és az ellenőrzés 
mellett. 
 
A projekt a tudásmegosztás, folyamatoptimalizálás, változáskezelés, minőségirányítás és 
teljesítménymenedzsment területekre koncentrálva más, más fejlesztéseket eredményezett a 
résztvevő 19 Bíróságon, valamint az Országos Bírósági Hivatalban is. 
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2. A Bíróságok fejezet 2014. évi költségvetési előirányzatainak felhasználása  
 
Az Országgyűlés Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvényben a Bíróságok fejezet részére az alábbiakban ismertetett előirányzatokat fogadta el: 

1.1. Támogatás 87.013,1 millió Ft 
1.2. Bevétel 2.258,0 millió Ft 
1.3. Kiadás 89.271,1 millió Ft 

 
 
Bíróságok fejezet 2014. évi költségvetési előirányzatainak változása 

millió forintban, egy tizedessel 

M e g n e v e z é s Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

89.271,1 2.258,0 87.013,1 51.700,7 

Módosítások jogcímenként     
- 495/2013. (XII.29) és az 
1201/2014. (IV.1) Korm. határozat 
alapján a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 
kompenzációjának finanszírozása 

497,8  497,8 392,1 

- 1457/2014. (VIII.14.) Korm. 
határozat rendkívüli kormányzati 
intézkedések (devizahitelesek többlet 
feladat) 

700,0  700,0 251,8 

- 1202/2014. (IV.1) Korm. határozat 
Fővárosi Törvényszék elhelyezése 

-1.700,0  -1.700,0  

- 1146/2014. (III.18.) Korm. 
határozat a 2014. évi honvédelmi 
igazgatási feladatok végrehajtására 

7,0  7,0  

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -1.276,1 

- Előirányzat-maradvány 
igénybevétele /1-2 címek/ 

2.679,6 2.679,6  102,2 

- Előirányzat-maradvány 
igénybevétele /3 cím/ 

8.972,3 8.972,3   

- Bevételi többlet előirányzatosítása 4.178,1 4.178,1   

2014. évi módosított előirányzat 104.605,9 18.088,0 86.517,9 51.170,7 
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Az előirányzatok és azok teljesítésének alakulása: 
 

Megnevezés 
 

2013. 
évi tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

 
2014. évi 

tény 

 
4/1 

 

4/3 

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

 millió forintban egy tizedessel %-ban 

- Kiadás 88.805,0 89.271,1 104.605,9 85.374,2 96,1 81,6 

 ebből: személyi 
juttatás 

52.394,8 51.700,7 51.170,7 50.145,4 95,7 98,1 

- Bevétel 8.831,0 2.258,0 6.436,1 5.921,1 67,0 92,0 

- Támogatás 84.604,5 87.013,1 86.517,9 86.517,9 102,3 100,0 

- Előirányzat-
maradvány 

5.937,6  11.651,9 11.651,9 196,2 100,0 

- Létszám (fő) 10.510 11.342 11.345 10.213 97,2 90,0 

 
2.1.  1. cím Bíróságok 
 
Az 1.cím Bíróságok 2014. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban, egy tizedessel 

M e g n e v e z é s Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

77.093,0 2.066,0 75.027,0 49.704,3 

Módosítások jogcímenként     
- 495/2013. (XII.29) és az 
1201/2014. (IV.1) Korm. határozat 
alapján a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 
kompenzációjának finanszírozása  

485,9  485,9 382,7 

- 1146/2014. (III.18.) Korm. 
határozat a 2014. évi honvédelmi 
igazgatási feladatok végrehajtására 

7,0  7,0  

- Költségvetési támogatás 1.911,9  1.911,9 172,8 
- Előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

2.613,8 2.613,8  102,2 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

   
-1.280,4 

 
- Bevételi többlet előirányzatosítása 3.581,7 3.581,7   

2014. évi módosított előirányzat 85.693,3 8.261,5 77.431,8 49.081,6 
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Az 1. cím Bíróságok 2014. évi előirányzatai és azok teljesítésének alakulása: 
 

Megnevezés 
2013. 

évi tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

 millió forintban egy tizedessel %-ban 

- Kiadás 82.673,7 77.093,0 85.693,3 81.145,7 98,2 94,7 

 ebből: személyi 
juttatás 

50.195,8 49.704,3 49.081,6 48.176,9 96,0 98,2 

- Bevétel 7.293,1 2.066,0 5.647,7 5.132,8 70,4 90,9 

- Támogatás 75.136,1 75.027,0 77.431,8 77.431,8 103,1 100,0 

- Előirányzat-
maradvány 

2.857,4  2.613,8 2.613,8 91,5 100,0 

- Létszám (fő) 10.351 11.013 11.014 9.924 97,1 90,1 

 
2.1.1. A költségvetési támogatás 
A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 2.404,8 millió Ft-tal nőtt. A 
növekedés a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja, a 
fejezeti kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítás és a 2014. évi honvédelmi 
igazgatási feladatok finanszírozására biztosított előirányzatból származik.  
 
2.1.2. A saját bevételek teljesítése és a 2013. évi előirányzat-maradványok felhasználása 
összesen 7.746,6 millió Ft 

ebből: 
−  működési célú tám. államháztartáson belülről 597,8 millió Ft 
− felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 1.643,1 millió Ft 
− közhatalmi bevétel 2.107 millió Ft 
− működési bevétel 553,9 millió Ft 
− felhalmozási bevétel 29,4 millió Ft 
− működési célú átvett pénzeszközök 1,5 millió Ft 
− felhalmozási célú átvett pénzeszköz 200,1 millió Ft 
− előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2.613,8 millió Ft 

 (- kötelezettségvállalással terhelt 2.613,8 millió Ft ) 
 

 
2.1.3. A kiadási előirányzat teljesítése 81.145,7 millió Ft 
A kiadási előirányzat teljesítése kiemelt előirányzatonként:  

− személyi juttatások 48.176,9 millió Ft 
− munkaadókat terhelő járulékok és a szoc. hozzájárulási adó  12.684,7 millió Ft 
− dologi kiadások 14.246,1 millió Ft 
− felhalmozási kiadások 5.571,5 millió Ft 
− egyéb működési kiadások 451,8 millió Ft 
− ellátottak pénzbeli juttatásai 14,7 millió Ft 
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2.1.3.1. Személyi juttatások 
A személyi juttatások a legnagyobb részarányt képviselő kiemelt előirányzat a kiadásokon 
belül. A 2014. évi eredeti előirányzat (49.704,3 millió Ft) fedezetet nyújtott a  
foglalkoztatottak személyi juttatásai között a munkavállalókat alanyi jogon megillető a Bjt.-
ben és az Iasz.-ban előírt kötelezettségekre, valamint a külső személyi juttatások körébe 
tartozó kifizetésekre.  
 
A személyi juttatásokra felhasznált összeg 48.176,9 millió Ft, amely az összes kiadás 59,37 
%-át képezi. 
 
A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásaira teljesített kiadás 
46.558,1 millió Ft, amely tartalmazza a Bjt. és az Iasz. alapján kifizetendő illetmények, 
kötelező előresorolások összegét, a készenléti, az ügyeleti, a helyettesítési díj, a túlóra, a 
jubileumi jutalom, a napidíj, a közlekedési költségtérítés és a cafetéria rendszer keretén belül 
a személyhez kapcsolódó költségtérítésekre került felhasználásra. 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 1.618,8 millió Ft, amely különösen az 
ítélkezésben, illetve a bírói eljárásban közreműködő ülnökök, szakértők, tanúk, az oktatásban 
részt vevők megbízási díja, a felmentési idejét töltő munkavállalók részére a munka alóli 
tényleges felmentési időre kifizetett felmentési illetmény és a felsőkorhatár leszállítása miatt 
felmentett bírák részére fizetett összeget tartalmazza. 
 
 

2.1.3.2.  A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címen az eredeti előirányzat 
12.323,3 millió Ft, a teljesített előirányzat 12.684,7 millió Ft. A különbözet részben a 
személyi jellegű juttatások előirányzat terhére került rendezésre. 
 
 

2.1.3.3. Dologi kiadások 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 14.209,9 millió Ft, amely a saját bevételi többletek 
összegével, az előirányzat-maradvány igénybevételével és a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítással 15.438,2 millió Ft-ra növekedett, az előirányzat változás +1.228,3 millió Ft 
(+8,6 %).  
 
A teljesítés 14.246,1 millió Ft, amely a módosított előirányzatnak 92,28 %-a. A módosított 
előirányzat és teljesítés közötti különbözet értéke 1.192,1 millió forint értékben 
maradványként fordul át a 2015. évre, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, 
ezen fennmaradó összeg nagyobb részéből a 2014. évet érintő, igazságszolgáltatásban 
közreműködők számlái kerültek kifizetésre. A bírósági eljárásokkal összefüggő kiadások 
maradéktalanul kifizetésre kerültek, figyelemmel a lehetőségekhez képest végrehajtott 
takarékoskodásra. A fejezet a 2014. szeptember 30-ai pénzügyi helyzet és a december 31-ei 
várható felhasználás alapján a bíróságok között a szükségletek figyelembe vételével a 
működési feltételeket biztosította. Egyes bíróságoknál a keletkezett megtakarítást az OBH 
elnöke elvonta és a hiánnyal küzdő intézmény részére átadta.  
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2.1.3.4. Felhalmozási kiadások 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 2014. évi előirányzat 2014. évi 
teljesítés eredeti módosított 

Beruházás 355,5 6.284,1 4.921,7 

Felújítás 500,0 872,0 476,3 

Felhalmozási kiadások összesen 855,5 7.156,1 5.398,0 

 
Az eredeti előirányzat évközben 6.300,6 millió Ft-tal növekedett. Ennek forrása az előző évi 
intézményi maradványok felhasználása, a fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosított 
központi beruházási előirányzat előző évi előirányzat-maradványa és belső átcsoportosítása.  
 
A felújítási előirányzatok teljesítése 476,3 millió Ft.  
 
Az beruházások előirányzati sor teljesítése 4.921,7 millió Ft, melyből többek között magába 
foglalja: 

− Debreceni járásbíróság több éves beruházása, 
− Ceglédi Járásbíróság rekonstrukciója 
− Kecskeméti Járásbíróság kazáncseréje, fűtéskorszerűsítése, 
− Szegedi Törvényszék Tábor utcai épületének külső hőszigetelése, 
− Siófoki járásbíróság nyílászáró cseréje 
− Miskolci Törvényszék tetőfelújítása 
− kisebb épület-rekonstrukciók, valamint az elhasználódott eszközök pótlása. 

 
 
 

2.1.3.5. Egyéb működési kiadások  
A fejezeti kezelésű előirányzatból a bíróságok részére átadott előirányzatot tartalmazza 458,6 
millió forint értékben, mely 451,8 millió forint értékben teljesült. 
 
 
2.1.4. A 2014. évi előirányzat-maradvány alakulása:  
A fejezet 2014. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 4.032,7 millió Ft, mely jelentős 
részben kötelezettségvállalással terhelt és tejesítése 2015. június 30. napjáig realizálódik. 
(Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 0,08 millió forint realizálódott az 1. Cím 
tekintetében, melynek visszahagyását kérte a Fejezet. 
 
2.1.5. Az 1. cím Bíróságok 2014. évi összevont mérlegfőösszegének értéke 78.407,3 
millió Ft, mely a rendezőmérleg által módosult előző évi értéket 18,0 %-kal haladta meg. A 
saját tőke mérleg értéke 45.459,5 millió Ft. 
 
Az adott kölcsönök állományában a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére nyújtott 
lakáscélú támogatás szerepel, év végi állománya 329,8 millió Ft. A lakásvásárlási és 
korszerűsítési kölcsön kérelmekre 2014. évben 69,9 millió Ft folyósítása történt, melynek 
forrását a befolyó törlesztő részletek biztosították. 
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2.2.  2. cím Kúria 
 
A 2. cím Kúria 2014. évi költségvetési előirányzatainak változása 

millió forintban, egy tizedessel 

M e g n e v e z é s Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

2.788,1 192,0 2.596,1 1.996,4 

Módosítások jogcímenként     
- 495/2013. (XII.29) és az 1201/2014. 
(IV.1) Korm. határozat alapján a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2014. évi kompenzációjának finanszírozása  

12,0  12,0 9,4 

- Költségvetési támogatás 6,4  6,4 4,3 
- Előirányzat-maradvány igénybevétele 65,8 65,8  0 
- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

   4,3 

- Bevételi többlet előirányzatosítása 96,4 96,4   

2014. évi módosított előirányzat 2.968,7 354,2 2.614,5 2.014,4 

 
 
 
A 2. cím Kúria 2014. évi előirányzatai és azok teljesítésének alakulása: 

 

Megnevezés 
2013. 

évi tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

 millió forintban egy tizedessel %-ban 

- Kiadás 3.091,1 2.788,1 2.968,7 2.857,6 92,4 96,3 

 ebből: személyi 
juttatás 

2.199,0 1.996,4 2.014,4 1.968,5 89,5 97,7 

- Bevétel 524,8 192,0 288,4 288,4 55,0 100,0 

- Támogatás 2.586,5 2.596,1 2.614,5 2.614,5 101,1 100,0 

- Előirányzat-
maradvány 

45,6  65,8 65,8 144,3 100,0 

- Létszám (fő) 293 329,0 331 289 99,0 87,3 

 
 2.2.1. A költségvetési támogatás 
A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 18,4 millió Ft-tal nőtt. A 
növekedés a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja és a 
fejezeti kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítás eredménye.  
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2.2.2. A saját bevételek teljesítése és a 2013. évi előirányzat-maradványok felhasználása 
összesen 354,2 millió Ft 

ebből:  
 - működési célú tám. államháztartáson belülről 26,3 millió Ft 
 - felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 41,2 millió Ft 
 - működési bevétel 217,9 millió Ft 
 - felhalmozási bevétel 3,0 millió Ft 
 - előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 65,8millió Ft 
 (- kötelezettségvállalással terhelt 65,8 millió Ft ). 

  
A tervezett kiadások fedezetét az előző évekhez hasonlóan nagyobb részt a költségvetési 
támogatás biztosította (91,5%). 2014-ben a Kúriának 25,8 millió Ft működési bevételi 
többlete keletkezett. A Kúria kiszámlázott intézményi működési bevételeinek túlnyomó része 
a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla közös épületben történő elhelyezéséhez 
kapcsolódó bevételből származik, mely továbbszámlázásból származó bevételi többlet a 
dologi kiadásoknál előzetesen megfinanszírozott közüzemi-, és épületüzemeltetési költségek 
fedezetére, illetve a fentiekben részletezett műszaki felújításokra, beruházásokra nyújtott 
fedezetet. 
 
2.2.3. A kiadási előirányzat teljesítése 2.857,6 millió Ft 
A kiadási előirányzat teljesítése kiemelt előirányzatonként:  
 - személyi juttatások  1.968,5 millió Ft 
 - munkaadókat terhelő járulékok és a szoc. hozzájárulási adó      517,9 millió Ft 
 - dologi kiadások     272,0 millió Ft 
 - felhalmozási kiadások        73,6 millió Ft 
 - egyéb működési költségek      25,6 millió Ft. 

 
2.2.3.1. Személyi juttatások 

A személyi juttatások a legnagyobb részarányt képviselő kiemelt előirányzat a kiadásokon 
belül. A 2014. évi eredeti előirányzat (1.996,4 millió Ft) fedezetet nyújtott a foglalkoztatottak 
személyi juttatásai között a munkavállalókat alanyi jogon megillető a Bjt.-ben és az Iasz.-ban 
előírt kötelezettségekre, valamint a külső személyi juttatások körébe tartozó kifizetésekre.  
 
A személyi juttatásokra felhasznált összeg 1.968,5 millió Ft, amely az összes kiadás 68,9 %-
át képezi. 
 
A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatás előirányzata 17,3 millió Ft-
tal csökkent az eredeti előirányzathoz képest. Ennek fő oka az, hogy az elemi költségvetésben 
biztosított foglalkoztatottak személyi juttatások előirányzatain felül jelentkező igények 
forrására a bérmegtakarítás intézményi hatáskörben felhasználható része nyújt fedezetet.  
A foglalkoztatottak személyi juttatásaira teljesített kiadás 1.915,0 millió Ft, amely 
tartalmazza a Bjt. és az Iasz. alapján kifizetendő illetmények, kötelező előresorolások 
összegét, a készenléti, az ügyeleti, a helyettesítési díj, a túlóra, a jubileumi jutalom, a napidíj, 
a közlekedési költségtérítés és a cafetéria rendszer keretén belül a személyhez kapcsolódó 
költségtérítésekre került felhasználásra.  
 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 53,5 millió Ft, amely különösen az 
ítélkezésben, illetve a bírói eljárásban közreműködő ülnökök, szakértők, tanúk, az oktatásban 
részt vevők megbízási díja, a felmentési idejét töltő munkavállalók részére a munka alóli 
tényleges felmentési időre kifizetett felmentési illetmény és a felsőkorhatár leszállítása miatt 
felmentett bírák részére fizetett összeget tartalmazza. 
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2.2.3.2.  A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címen az eredeti előirányzat 
499,5 millió Ft, a teljesített előirányzat 517,9 millió Ft. Év közben kormányzati, irányító 
szervi, illetve intézményi hatáskörben egyenlegében 51,2 millió Ft előirányzat növekedésre 
került sor. 
 
 

2.2.3.3. Dologi kiadások 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 289,7 millió Ft, amely a saját bevételi többletek 
összegével, az előirányzat-maradvány igénybevételével és a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítással 280,2 millió Ft-ra csökkent, az előirányzat változás -9,5 millió Ft.  
 
A dologi kiadások előző évhez képesti jelentős mértékű csökkenését (79,9 millió Ft) a 2014. 
január 1-jével megváltozott számviteli, beszámolási rend előírásai alapján alkalmazott 
értékelési és minősítési szabályok okozták, melynek során a 2013-ig dologi kiadásként 
kimutatásra került kiadások egy része (reprezentáció, munkáltatót terhelő járulékok, 
rehabilitációs hozzájárulás, kis értékű tárgyi eszközök beszerzési költsége, nemzetközi tagsági 
díjak, szociális hozzájárulási adókedvezmény befizetésével járó kötelezettség, stb.) 2014-ben 
más kiemelt előirányzati sorok rovatain kerültek elszámolásra. 
 
A teljesítés 272,0 millió Ft, amely a módosított előirányzatnak 97 %-a. A bírósági 
eljárásokkal összefüggő kiadások maradéktalanul kifizetésre kerültek, figyelemmel a 
lehetőségekhez képest végrehajtott takarékoskodás mellett.  
 
 

2.2.3.4. Felhalmozási kiadások 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 2013. évi előirányzat 2013. évi 
teljesítés eredeti módosított 

Beruházás 2,5 82,8 67,6 

Felújítás  15,5 6,0 

Felhalmozási kiadások összesen 2,5 98,3 73,6 

 
Az eredeti előirányzat évközben 95,8 millió Ft-tal növekedett. Ennek forrása az előző évi 
intézményi maradvány felhasználása, belső megtakarítás átcsoportosítása és a fejezeti 
kezelésű előirányzatok átcsoportosításából adódik. 
 
 
2.2.4. A 2014. évi előirányzat-maradvány alakulása:  
Az intézmény 2014. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 111,0 millió Ft, amely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
2.2.5. A 2. cím Kúria 2014. évi összevont mérlegfőösszegének értéke 1.246,4 millió Ft, 
amely az előző évi rendezőmérleg által módosult értékhez képest 7,0 %-kal nőtt. A saját 
tőke mérleg értéke 921,4 millió Ft. 
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2.3. 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok  
 
A 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési előirányzatainak változása 

millió forintban, egy tizedessel 

M e g n e v e z é s Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

9.390,0  9.390,0 

Módosítások jogcímenként    
- 1457/2014. (VIII.14.) Korm. határozat 
rendkívüli kormányzati intézkedések 
(devizahitelesek többlet feladat) 

700,0  700,0 

- 1202/2014. (IV.1) Korm. határozat 
Fővárosi Törvényszék elhelyezése 

-1.700,0  -1.700,0 

- Költségvetési támogatás -1.918,4  -1.918,4 
- Előirányzat-maradvány igénybevétele 8.972,3 8.972,3  
- Bevételi többlet előirányzatosítása 500,0 500,0  

2014. évi módosított előirányzat 15.943,9 9.472,3 6.471,6 

 
 

A 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi előirányzatai és azok teljesítésének 
alakulása: 
 

Megnevezés 
2013. évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

4/1 4/3 

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

 millió forintban egy tizedessel %-ban 

- Kiadás 3.040,2 9.390,0 15.943,9 1.370,9 45,1 8,6 

- Bevétel 1.013,1  500,0 500,0 49,4 100,0 

- Támogatás 6.881,9 9.390,0 6.471,6 6.471,6 94,0 100,0 

- Előirányzat-
maradvány 

3.034,6  8.972,3 8.972,3 295,7 100,0 

 
 
A Bíróságok fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználása többnyire az intézményeknél 
teljesült, ennek következtében az egy-egy célt szolgáló előirányzat előirányzat-módosítással 
leadásra került az intézményekhez. 
 

2.3.1 Budapest Környéki Törvényszék rekonstrukciója 
A Törvényszék új épületbe költözéséhez szükséges beruházások előkészületei, a 
rendelkezésre álló régi épület bontása, valamint környezetvédelmi felmérések kerültek 
megvalósításra, amelyek biztosítják az igazságszolgáltatási feladatok ellátásának megfelelő 
épület kerüljön a jövőben kialakításra. 
 

2.3.2. Igazságszolgáltatás beruházásai 
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A bírósági szervezetek vagyonkezelésében és bérletében 2014-ben országosan 184 ingatlan 
található. A Bírósági fejezet kezelésében, bérlésében lévő épületek nettó alapterülete 441.177 
m2. E hatalmas méretű, szerteágazó funkciójú, jelentős részében leromlott állapotú 
ingatlanvagyon fenntartásáról, megújításáról kell évről évre gondoskodni. 

 
Az igazságszolgáltatás beruházásai fejezeti kezelésű előirányzati kerete biztosítja a bírósági 
épületek kisebb felújításait, teljes körű rekonstrukcióit, melyek közül több, több éven 
áthúzódó beruházás eredményeként tud megvalósulni.  
 
2014. évben a teljesség igénye nélkül az alábbi beruházások megvalósítása történt: 
 
Elkészült a Fővárosi Törvényszék Markó utcai székhelyi épületében a 21. századi műszaki 
elvárásoknak megfelelő, európai színvonalú ügyfélközpontja. A korszerű, minden igényt 
kielégítő beruházás eredményeként meggyorsult az ügyintézés, szervezett, biztonságos 
keretek között zajlik legnagyobb bírósági szervezetünkben az ügyfelekkel történő 
kapcsolattartás.  
 

2014 nyarán elkészült a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság korszerűsítése, bővítése. 
Az összesen 56 millió forintos beruházás eredményeként egy az önkormányzattól bérelt, 
használaton kívüli postaépületben a nyitott, ügyfélbarát bíróság elveinek megfelelő 
ügyfélközpontot alakítottunk ki, megújítottuk az épület fűtési rendszerét és egyéb a dolgozók 
és az ügyfelek komfort érzetét növelő fejlesztéseket valósítottunk meg. 
 
A Fővárosi Törvényszék Margit-Ház Projekt keretében a lokációjában és műszaki 
színvonalában is kiváló épület a Fővárosi Törvényszék legmodernebb létesítménye. A 
beruházás megvalósításához szükséges fedezetet a Bíróság fejezet biztosította, mely az 
ingatlan MNV Zrt. általi megvásárlását, majd annak Főváros Törvényszék vagyonkezelésbe 
való visszahagyásaként jött létre.  A négyszintes irodaházban került elhelyezésre a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, a Regionális Kollégium, az újonnan létrehozott 
Fővárosi Szabálysértési Bíróság, a Perenkívüli Csoport. A takarékos területgazdálkodással 
területet biztosítottunk a Fővárosi Törvényszék hiányt pótló oktatási központjának, a per-
szimuláció, a kis- és nagycsoportos foglalkozások, előadások számára.  
 
A nagyobb beruházásokon túlmenően az igazságszolgáltatás beruházásai keret terhére 57 
kisebb, az érintett bíróságok számára elodázhatatlan, elsősorban energetikai jellegű fejlesztést 
valósítottunk meg. Ilyen volt például a teljesség igénye nélkül: 

� BKKB belső festési munkák,  
� Pécsi törvényszék ablakcsere 1. ütem,  
� Pécsi Törvényszék tisztasági festés,  
� Kiskunfélegyházi JB – udvari homlokzat nyílászáró csere,  
� Kecskeméti JB . kazán csere, fűtés korszerűsítés, 
� Békéscsabai JB – pince szigetelés,  
� Szeghalmi JB – fűtés korszerűsítés,  
� Miskolci Törvényszék, Fazekas utcai épület – tetőfelújítás,  
� Ózdi JB – fűtéskorszerűsítés – 18,5 millió forint. 

 
 
2013. évben megkezdett és 2014. évben folytatódott beruházások: 

� Debreceni Járásbíróság új épülete 
� - Ceglédi Járásbíróság a leromlott állapotú bírósági épület teljes körű rekonstrukciója 
� Szegedi Törvényszék és Szegedi Járásbíróság közös Széchenyi téri épületének teljes 

körű felújítása. 

832



833



  

BÍRÓSÁGOK fejezet   Melléklet 

I N T É Z M É N Y E K 
TÖRZSKÖNYVI 

AZONOSÍTÓ 
HONLAPOK CÍMEI 

Kúria 304 001 www.birosag.hu 

Fővárosi Ítélőtábla 597 320 www.birosag.hu 

Debreceni Ítélőtábla 597 924 www.birosag.hu 

Győri Ítélőtábla 597 913 www.birosag.hu 

Pécsi Ítélőtábla 597 331 www.birosag.hu 

Szegedi Ítélőtábla 597 319 www.birosag.hu 

Fővárosi Törvényszék 311 399 www.birosag.hu 

Balassagyarmati Törvényszék 311 410 www.birosag.hu 

Budapest Környéki Törvényszék 311 409 www.birosag.hu 

Debreceni Törvényszék 311 421 www.birosag.hu 

Egri Törvényszék 311 432 www.birosag.hu 

Győri Törvényszék 311 454 www.birosag.hu 

Gyulai Törvényszék 311 465 www.birosag.hu 

Kaposvári Törvényszék 311 476 www.birosag.hu 

Kecskeméti Törvényszék 311 487 www.birosag.hu 

Miskolci Törvényszék 311 498 www.birosag.hu 

Nyíregyházi Törvényszék 311 508 www.birosag.hu 

Pécsi Törvényszék 311 519 www.birosag.hu 

Szegedi Törvényszék 311 520 www.birosag.hu 

Székesfehérvári Törvényszék 311 542 www.birosag.hu 

Szekszárdi Törvényszék 311 531 www.birosag.hu 

Szolnoki Törvényszék 311 553 www.birosag.hu 

Szombathelyi Törvényszék 311 564 www.birosag.hu 

Tatabányai Törvényszék 311 443 www.birosag.hu 

Veszprémi Törvényszék 311 575 www.birosag.hu 

Zalaegerszegi Törvényszék 311 586 www.birosag.hu 

Országos Bírósági Hivatal 795-966 www.birosag.hu 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 329 189   
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2014. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

VI. BÍRÓSÁGOK

KIADÁSOK 88 805,0 89 271,1 -- 85 374,25 697,48 432,51 204,989 271,1 104 605,9

1. Költségvetési szerv 85 764,8 79 881,1 -- 84 003,35 697,42 578,6504,979 881,1 88 662,0

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

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

01/01  Személyi juttatások 52 394,8 51 700,7 -- 50 145,4-1 276,1279,3392,151 700,7 51 096,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 049,5 12 822,8 -- 13 202,6420,4455,9105,812 822,8 13 804,9

01/03  Dologi kiadások 15 764,9 14 499,6 -- 14 518,11 190,021,87,014 499,6 15 718,4

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 14,714,7------ 14,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 1 117,1 -- -- 477,4484,2------ 484,2

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

02/06  Beruházások 3 099,9 358,0 -- 4 989,34 243,01 765,4--358,0 6 366,4

02/07  Felújítások 242,1 500,0 -- 482,3331,356,2--500,0 887,5

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 96,5 -- -- 173,5289,9------ 289,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 040,2 9 390,0 -- 1 370,9--5 853,9700,09 390,0 15 943,9

3 040,2 9 390,0 -- 1 370,9--5 853,9700,09 390,0 15 943,9

BEVÉTELEK 8 831,0 2 258,0 -- 5 921,23 017,81 160,3--2 258,0 6 436,1

1. Költségvetési szerv 7 817,9 2 258,0 -- 5 421,23 017,8660,3--2 258,0 5 936,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 013,1 -- -- 500,0--500,0---- 500,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5 937,6 -- -- 11 651,92 679,68 972,3---- 11 651,9

1. Költségvetési szerv 2 903,0 -- -- 2 679,62 679,6------ 2 679,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 034,6 -- -- 8 972,3--8 972,3---- 8 972,3

TÁMOGATÁSOK 84 604,5 87 013,1 -- 86 517,9---1 700,11 204,987 013,1 86 517,9

1. Költségvetési szerv 77 722,6 77 623,1 -- 80 046,3--1 918,3504,977 623,1 80 046,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 6 881,9 9 390,0 -- 6 471,6---3 618,4700,09 390,0 6 471,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 10 644,0 11 043,0 -- 10 213,0------11 043,0 --

1. Költségvetési szerv 10 644,0 11 043,0 -- 10 213,0------11 043,0 --

LÉTSZÁMKERET 11 123,0 11 342,0 -- 11 345,0------11 342,0 --

1. Költségvetési szerv 11 123,0 11 342,0 -- 11 345,0------11 342,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 10 568,1 -- -- -- -- -- -- -- 18 716,8
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

VI. BÍRÓSÁGOK

Bíróságok ( 03201 Bíróságok )1

KIADÁSOK 82 673,7 77 093,0 -- 81 145,75 564,12 543,3492,977 093,0 85 693,3

1 Működési költségvetés 79 251,3 76 237,5 -- 75 574,2791,7725,2492,976 237,5 78 247,3

 / 1 Személyi juttatások 50 195,8 49 704,3 -- 48 176,9-1 280,4275,0382,749 704,3 49 081,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 47 049,8 -- 46 558,1------47 049,8 47 332,9

Külső személyi juttatások -- 2 654,5 -- 1 618,8------2 654,5 1 748,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

12 525,4 12 323,3 -- 12 684,7377,5450,2103,212 323,3 13 254,2

 / 3 Dologi kiadások 15 413,0 14 209,9 -- 14 246,11 221,3--7,014 209,9 15 438,2

Készletbeszerzés -- 1 041,7 -- 862,6------1 041,7 981,8

Kommunikációs szolgáltatások -- 1 614,8 -- 955,7------1 614,8 1 174,9

Szolgáltatási kiadások -- 8 742,6 -- 9 782,6------8 742,6 10 351,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 47,4 -- 71,4------47,4 76,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 2 763,4 -- 2 573,8------2 763,4 2 853,1

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 14,714,7------ 14,7

Egyéb nem intézményi ellátások -- -- -- 14,7-------- 14,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 117,1 -- -- 451,8458,6------ 458,6

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 2,2-------- 3,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 444,0-------- 449,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 100,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16,4 -- -- 5,6-------- 5,6

2 Felhalmozási költségvetés 3 422,4 855,5 -- 5 571,54 772,41 818,1--855,5 7 446,0

 / 6 Beruházások 3 085,9 355,5 -- 4 921,74 166,71 761,9--355,5 6 284,1

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 31,7 -- 362,0------31,7 724,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 69,4 -- 1 615,2------69,4 1 859,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 100,6 -- 1 331,7------100,6 1 708,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 79,8 -- 812,5------79,8 916,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 74,0 -- 800,3------74,0 1 074,9

 / 7 Felújítások 240,0 500,0 -- 476,3315,856,2--500,0 872,0

Ingatlanok felújítása -- 393,0 -- 375,7------393,0 664,4

Informatikai eszközök felújítása -- -- -- 0,7-------- 17,1

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 5,2-------- 16,8

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 107,0 -- 94,7------107,0 173,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 96,5 -- -- 173,5289,9------ 289,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 36,0 -- -- 92,3-------- 102,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

60,5 -- -- 81,2-------- 187,6

BEVÉTELEK 7 293,1 2 066,0 -- 5 132,82 950,3631,4--2 066,0 5 647,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 302,9 -- -- 597,8858,6------ 858,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3 302,9 -- -- 597,8-------- 858,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 561,4 -- -- 1 643,11 901,1------ 1 901,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 561,4 -- -- 1 643,1-------- 1 901,1

3 Közhatalmi bevételek 1 821,3 1 715,6 -- 2 107,0--394,2--1 715,6 2 109,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 1 821,3 1 715,6 -- 2 107,0------1 715,6 2 109,8

4 Működési bevételek 524,3 350,4 -- 553,9--207,8--350,4 558,2

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 17,3 -- 6,4------17,3 6,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 68,1 -- 74,1------68,1 74,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 143,2 -- 157,9------143,2 159,9

 / 5 Ellátási díjak -- 6,5 -- --------6,5 --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 30,2 -- 34,3------30,2 34,3

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 58,7 1,0 -- --------1,0 --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- 1,0 -- --------1,0 --

 / 11 Egyéb működési bevételek 465,6 83,1 -- 281,2------83,1 283,2

5 Felhalmozási bevételek 20,8 -- -- 29,4--29,4---- 29,4

 / 1 Immateriális javak értékesítése 20,8 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 29,4-------- 29,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,9 -- -- 1,53,0------ 3,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,9 -- -- 1,5-------- 3,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 60,5 -- -- 200,1187,6------ 187,6

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

60,5 -- -- 80,5-------- 80,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 119,6-------- 107,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 857,4 -- -- 2 613,82 613,8------ 2 613,8

8 Maradvány igénybevétele 2 857,4 -- -- 2 613,82 613,8------ 2 613,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 857,4 -- -- 2 613,82 613,8------ 2 613,8

Maradvány igénybevétele 2 857,4 -- -- 2 613,82 613,8------ 2 613,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 857,4 -- -- 2 613,8-------- 2 613,8

TÁMOGATÁSOK 75 136,1 75 027,0 -- 77 431,8--1 911,9492,975 027,0 77 431,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 75 136,1 75 027,0 -- 77 431,8--1 911,9492,975 027,0 77 431,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 75 136,1 75 027,0 -- 77 431,8--1 911,9492,975 027,0 77 431,8

Központi, irányító szervi támogatás 75 136,1 75 027,0 -- 77 431,8--1 911,9492,975 027,0 77 431,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 10 351,0 10 753,0 -- 9 924,0------10 753,0 --

LÉTSZÁMKERET 10 815,0 11 013,0 -- 11 014,0------11 013,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 612,9 -- -- -- -- -- -- -- 4 032,7

Kúria ( 03201 Bíróságok )2

KIADÁSOK 3 091,1 2 788,1 -- 2 857,6133,335,312,02 788,1 2 968,7

1 Működési költségvetés 3 075,0 2 785,6 -- 2 784,041,531,812,02 785,6 2 870,9

 / 1 Személyi juttatások 2 199,0 1 996,4 -- 1 968,54,34,39,41 996,4 2 014,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 1 976,8 -- 1 915,0------1 976,8 1 959,4

Külső személyi juttatások -- 19,6 -- 53,5------19,6 55,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

524,1 499,5 -- 517,942,95,72,6499,5 550,7

 / 3 Dologi kiadások 351,9 289,7 -- 272,0-31,321,8--289,7 280,2

Készletbeszerzés -- 47,9 -- 43,2------47,9 43,2

Kommunikációs szolgáltatások -- 6,9 -- 7,0------6,9 7,0

Szolgáltatási kiadások -- 136,1 -- 117,6------136,1 124,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 8,0 -- 16,9------8,0 16,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 90,8 -- 87,3------90,8 89,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 25,625,6------ 25,6

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 1,5-------- 1,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 24,1-------- 24,1

2 Felhalmozási költségvetés 16,1 2,5 -- 73,691,83,5--2,5 97,8

 / 6 Beruházások 14,0 2,5 -- 67,676,33,5--2,5 82,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 1,6-------- 1,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 2,0 -- 8,8------2,0 8,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 43,2-------- 54,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 0,5 -- 14,0------0,5 17,1

 / 7 Felújítások 2,1 -- -- 6,015,5------ 15,5

Ingatlanok felújítása -- -- -- 4,7-------- 12,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 1,3-------- 3,3

BEVÉTELEK 524,8 192,0 -- 288,467,528,9--192,0 288,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 312,5 -- -- 26,326,3------ 26,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

312,5 -- -- 26,3-------- 26,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 41,241,2------ 41,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 41,2-------- 41,2

4 Működési bevételek 211,3 192,0 -- 217,9--25,9--192,0 217,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 103,4 -- 117,8------103,4 117,8

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 33,5 -- 42,3------33,5 42,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 38,8 -- 43,8------38,8 43,8

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 50,9 7,0 -- 7,8------7,0 7,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 11 Egyéb működési bevételek 160,4 9,3 -- 6,2------9,3 6,2

5 Felhalmozási bevételek 1,0 -- -- 3,0--3,0---- 3,0

 / 1 Immateriális javak értékesítése 1,0 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 3,0-------- 3,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45,6 -- -- 65,865,8------ 65,8

8 Maradvány igénybevétele 45,6 -- -- 65,865,8------ 65,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 45,6 -- -- 65,865,8------ 65,8

Maradvány igénybevétele 45,6 -- -- 65,865,8------ 65,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 45,6 -- -- 65,8-------- 65,8

TÁMOGATÁSOK 2 586,5 2 596,1 -- 2 614,5--6,412,02 596,1 2 614,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 586,5 2 596,1 -- 2 614,5--6,412,02 596,1 2 614,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 586,5 2 596,1 -- 2 614,5--6,412,02 596,1 2 614,5

Központi, irányító szervi támogatás 2 586,5 2 596,1 -- 2 614,5--6,412,02 596,1 2 614,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 293,0 290,0 -- 289,0------290,0 --

LÉTSZÁMKERET 308,0 329,0 -- 331,0------329,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 65,8 -- -- -- -- -- -- -- 111,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )3

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

Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )13

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

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója ( 03201 Bíróságok )13 1

KIADÁSOK -- 4 469,1 -- ----5 315,0--4 469,1 9 784,1

2 Felhalmozási költségvetés -- 4 469,1 -- ----5 315,0--4 469,1 9 784,1

 / 6 Beruházások -- 4 469,1 -- ----5 315,0--4 469,1 9 784,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 3 519,0 -- --------3 519,0 8 855,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 950,1 -- --------950,1 928,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 5 425,1--5 425,1---- 5 425,1

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 5 425,1--5 425,1---- 5 425,1

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 5 425,1--5 425,1---- 5 425,1

Maradvány igénybevétele -- -- -- 5 425,1--5 425,1---- 5 425,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 5 425,1-------- 5 425,1

TÁMOGATÁSOK 4 426,1 4 469,1 -- 4 359,0---110,1--4 469,1 4 359,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 426,1 4 469,1 -- 4 359,0---110,1--4 469,1 4 359,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 426,1 4 469,1 -- 4 359,0---110,1--4 469,1 4 359,0

Központi, irányító szervi támogatás 4 426,1 4 469,1 -- 4 359,0---110,1--4 469,1 4 359,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 426,1 -- -- -- -- -- -- -- 9 784,1

Igazságszolgáltatás beruházásai ( 03201 Bíróságok )13 2

KIADÁSOK -- 3 390,0 -- 70,9---1 286,9--3 390,0 2 103,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- 3 390,0 -- 70,9---1 286,9--3 390,0 2 103,1

 / 6 Beruházások -- 3 390,0 -- -----1 357,8--3 390,0 2 032,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 2 882,0 -- --------2 882,0 1 850,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 508,0 -- --------508,0 181,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 70,9--70,9---- 70,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 70,9-------- 70,9

BEVÉTELEK 1 000,0 -- -- 500,0--500,0---- 500,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 500,0-------- 500,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 000,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 424,9--1 424,9---- 1 424,9

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 424,9--1 424,9---- 1 424,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 424,9--1 424,9---- 1 424,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 424,9--1 424,9---- 1 424,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 424,9-------- 1 424,9

TÁMOGATÁSOK 424,9 3 390,0 -- 178,2---3 211,8--3 390,0 178,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 424,9 3 390,0 -- 178,2---3 211,8--3 390,0 178,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 424,9 3 390,0 -- 178,2---3 211,8--3 390,0 178,2

Központi, irányító szervi támogatás 424,9 3 390,0 -- 178,2---3 211,8--3 390,0 178,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 424,9 -- -- -- -- -- -- -- 2 032,2

Kincstári számlavezetési díj ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )23

KIADÁSOK 5,8 -- -- ----7,7---- 7,7

1 Működési költségvetés 5,8 -- -- ----7,7---- 7,7

 / 3 Dologi kiadások 5,8 -- -- ----7,7---- 7,7

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 7,7

BEVÉTELEK 13,1 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13,1 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

13,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,2 -- -- 7,7--7,7---- 7,7

8 Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 7,7--7,7---- 7,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 7,7--7,7---- 7,7

Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 7,7--7,7---- 7,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,2 -- -- 7,7-------- 7,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 7,5 -- -- -- -- -- -- -- 7,7

Új kerületi bíróság kialakítása ( 03201 Bíróságok )43
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 1 000,0 -- -- 500,0--500,0---- 500,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 500,0-------- 500,0

2 Felhalmozási költségvetés 1 000,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 000,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 000,0 -- -- 500,0--500,0---- 500,0

8 Maradvány igénybevétele 1 000,0 -- -- 500,0--500,0---- 500,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 000,0 -- -- 500,0--500,0---- 500,0

Maradvány igénybevétele 1 000,0 -- -- 500,0--500,0---- 500,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 000,0 -- -- 500,0-------- 500,0

TÁMOGATÁSOK 500,0 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 500,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 500,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 500,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 500,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )53

KIADÁSOK 1 984,4 -- -- ----83,7---- 83,7

1 Működési költségvetés 1 984,4 -- -- ----83,7---- 83,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 984,4 -- -- ----83,7---- 83,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 984,4 -- -- ---------- 83,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 984,4 -- -- 83,7--83,7---- 83,7

8 Maradvány igénybevétele 1 984,4 -- -- 83,7--83,7---- 83,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 984,4 -- -- 83,7--83,7---- 83,7

Maradvány igénybevétele 1 984,4 -- -- 83,7--83,7---- 83,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 984,4 -- -- 83,7-------- 83,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 83,7

Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése ( 03201 Bíróságok )63

KIADÁSOK -- -- -- -----296,5700,0-- 403,5

1 Működési költségvetés -- -- -- -----225,8369,4-- 143,6

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -----177,1251,8-- 74,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- ---------- 74,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- -----47,868,1-- 20,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----0,949,5-- 48,6

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 48,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -----70,7330,6-- 259,9

 / 6 Beruházások -- -- -- -----70,7330,6-- 259,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 259,9

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 403,5---296,5700,0-- 403,5

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 403,5---296,5700,0-- 403,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 403,5---296,5700,0-- 403,5

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 403,5---296,5700,0-- 403,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 403,5

A Kúria Néprajzi Múzeum épületébe való átköltözésének előkészítése ( 03201 Bíróságok )83

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 50,0 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 50,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 50,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 50,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 50,0 -- -- ---------- --

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

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )163

KIADÁSOK -- 1 530,9 -- 800,0--1 530,9--1 530,9 3 061,8

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 530,9 -- 800,0--1 530,9--1 530,9 3 061,8

 / 6 Beruházások -- 1 530,9 -- --------1 530,9 2 261,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 1 530,9 -- --------1 530,9 2 261,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 800,0--1 530,9---- 800,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 800,0-------- 800,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 530,9--1 530,9---- 1 530,9

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 530,9--1 530,9---- 1 530,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 530,9--1 530,9---- 1 530,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 530,9--1 530,9---- 1 530,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 530,9-------- 1 530,9

TÁMOGATÁSOK 1 530,9 1 530,9 -- 1 530,9------1 530,9 1 530,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 530,9 1 530,9 -- 1 530,9------1 530,9 1 530,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 530,9 1 530,9 -- 1 530,9------1 530,9 1 530,9

Központi, irányító szervi támogatás 1 530,9 1 530,9 -- 1 530,9------1 530,9 1 530,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 530,9 -- -- -- -- -- -- -- 2 261,8
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Szerkezeti változás a 2014. évben

VI. BÍRÓSÁGOK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

03/01/01/00 Budapest Környéki Törvényszék épület 
rekonstrukciója (331228)

Névváltozás

Indoklás: A törvényi kötelezettségnek elget téve történt a névváltoztatás a Pest megyei 
bíróság épület rekonstrukció előirányzatról Budapest Környéki Törvényszékre, 
illetve annak más épületben való elhelyezésére, rekonstrukciójára.  Az új 
megnevezés plasztikusabban mutatja, hogy konkrétan mely intézmény érdekében 
történik a beruházás.

Eredeti szerkezet: 06 03/01/01/00 Pest megyei bíróság épület rekonstrukció

03/02/00/00 Kincstári számlavezetési díj (270467) Új elem

Indoklás: A fejezeti kezelésben lévő előirányzatoknál jelentkező számlaforgalom után 
fizetendő díjak kerülnek elszámolásra.

03/04/00/00 Új kerületi bíróság kialakítása (331251) Új elem

Indoklás: 2013. évről áthúzódó előirányzat maradvány elszámolása a fejezet alá tartozó 
intézmények beruházásai finanszírozására szolgál. 2014. évben felhasználásra 
került és megszűnt az ÁHT-T.

03/05/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (264001) Új elem

Indoklás: 2013. évről áthúzódó előirányzat maradvány elszámolása a felsőkorhatár 
leszállítása miatt felmentett bírák részére elmaradt illetmény, annak járulékai és 
átalány-kártérítése címen kifizetett összeg fedezetére.

03/06/00/00 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott 
fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése 
(347873)

Új elem

Indoklás: 1457/2014 (VIII.14) Kormányhatározat feladatelvégzés céljából elszámolási 
kötelezettség mellett címezett összeget juttatott a Bíróságok fejezet részére.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

VI.  fejezet

VI. BÍRÓSÁGOK

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

7 8791

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 7 8791

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 1 047 17589

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 445 286145

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 8 141 384940

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 10 553 4011 479

bírósági titkár, alügyész 2 822 698688

bírósági fogalmazó, fogalmazó 460 913213

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 4 778 7241 080

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 11 056 5564 552

fizikai alkalmazott 1 768 0721 140

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 42 074 20910 326

közfoglalkoztatott 3 4333

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 3 4333

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 18 6011

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 17 4061

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 36 0072

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 42 121 52810 332

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 11 345

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

7 460

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 10 758

Üres álláshelyek száma az időszak végén 310

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 61

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

10 213

844



     
Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

VI.  fejezet

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

7 8791

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 7 8791

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 83 8617

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 445 286145

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 8 141 384940

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 10 553 4011 479

bírósági titkár, alügyész 2 786 360680

bírósági fogalmazó, fogalmazó 460 913213

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 4 456 5141 015

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 10 875 6504 487

fizikai alkalmazott 1 652 1371 072

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 40 455 50610 038

közfoglalkoztatott 3 4333

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 3 4333

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 17 4061

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 17 4061

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 40 484 22410 043

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 11 014

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

7 172

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 10 451

Üres álláshelyek száma az időszak végén 286

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 61

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

9 924

2 Kúria

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 963 31482

bírósági titkár, alügyész 36 3388

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 322 21065

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 180 90665

fizikai alkalmazott 115 93568

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 1 618 703288

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 18 6011

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 18 6011

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 637 304289

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 331

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

288

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 307

Üres álláshelyek száma az időszak végén 24

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

289
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VIII. Ügyészség 

 

  

847



 

848



 
1. Az ügyészség feladatait elsősorban az Alaptörvény, továbbá az ügyészségre 

vonatkozó sarkalatos törvények, nevezetesen az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. 
törvény (Ütv.), valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak 
jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) rögzíti.  

 
Az ügyészi szervezet négyszintű. A Legfőbb Ügyészség irányítása alá  

5 fellebbviteli főügyészség és 21 főügyészség tartozik. 2006. február 1-je óta helyi szinten 
137 (járási, nyomozó, kerületi, közérdekvédelmi) ügyészség működött. Számuk a múlt év 
közepén csökkent, amikor is a Barcsi Járási Ügyészség célszerűségi okokból megszűnt. 
Feladatát a Kaposvári Járási Ügyészség vette át, és részben – az ügyészségen új szervezeti 
forma – kirendeltség keretében teljesíti. A szervezeti rendszerben a járási ügyészségek 
számának csökkenésén és kisebb kiigazításokon kívül nem történt érdemi változás.  

 
Az ügyészi szervezethez tartozik a Magyar Ügyészképző Központ, amely 

elsősorban az ügyészségi fogalmazók képzését és a jogi szakvizsgára való felkészítését 
végzi, valamint – nem ügyészi szervként – az ügyészség tudományos és kutató 
intézménye, az Országos Kriminológiai Intézet. 

 
2. Az ügyészi tevékenység számottevő részét a büntetőjogi feladatok alkotják. Az 

ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként, mint közvádló az állam büntetőjogi 
igényének kizárólagos érvényesítője.  

 
A 2014. évben iktatott és elintézésre váró ügyek száma 818.050 volt (2013: 

901.635). A 2014. évben 329.303 bűncselekményt regisztráltak. Ez az azt megelőző évhez 
képest 12,8 %-os csökkenést jelent. A regisztrált elkövetők száma pedig a 2013. évi 
109.876-ról 108.389-re csökkent.  

 
a) Az ügyészségi nyomozó szervekhez a 2014. évben 12.858 feljelentés érkezett 

(2008: 7.128, 2009: 8.124, 2010: 9.250, 2011: 8.888, 2012: 10.590, 2013: 11.341). Az 
elrendelt nyomozások száma 4.474, a befejezetteké 7.260 volt. (Az utóbbi szám a 
tárgyidőszakban befejezett – a korábbi évről áthúzódó nyomozásokra és a nyomozás 
elrendelése után átvett – ügyekre is vonatkozik.)  
 

A Központi Nyomozó Főügyészség központi szervezeti egységénél1 a 2014. évben 
1.107 ügyet iktattak, amely a 2013. évi érkezéshez képest (1.156) 4,2 %-os csökkenést 
jelent.  A Központi Nyomozó Főügyészség 5 regionális osztályára pedig a 2014. évben 
7.239 ügy érkezett, ez az előző évi érkezésnek (3.025) 139 %-os növekedését jelenti.  
 

b) Az ügyész a nyomozás feletti felügyelet keretében törvényben meghatározott 
jogkörei felhasználásával biztosítja, hogy a nyomozó hatóság az önálló nyomozását 
törvényesen, a vádemelés kérdésében történő döntésre alkalmas módon teljesítse. 
 

A megelőző évről áthúzódott ügyekkel együtt az ügyész az év folyamán összesen 
455.495 nyomozó hatóság által hozott határozatot vizsgált meg. Ez 10,6 %-kal kevesebb, 
mint 2013-ban. A nyomozó hatósági határozatok túlnyomó többségét – 439.018 
határozatot (96,4 %) – az ügyész tudomásul vette, 6.692 határozat esetében az annak 
alapjául szolgáló iratokat bekérte, de nem intézkedett. Az iratok megvizsgálása alapján 

                                                 
11  AA  KKöözzppoonnttii  NNyyoommoozzóó  FFőőüüggyyéésszzssééggrree,,  aa  rreeggiioonnáálliiss  oosszzttáállyyaaiirraa  ééss  aa  kkaattoonnaaii  bbüünntteettőőeelljjáárráássrraa  
vvoonnaattkkoozzóó  aaddaattookk  üüggyyvviitteellii  aaddaattookk..  
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4.004 esetben (0,9 %) a határozatot megváltoztatta, 5.781 esetben (1,3 %) pedig a 
határozat megváltoztatása nélkül egyéb intézkedést tett. 

 
A nyomozást követő legjelentősebb intézkedés a vádemelés, amelyről 

közvádlóként az ügyész dönt.  
 
A 2014. évben a nyomozó hatóságtól vádemelési javaslattal érkezett és 

vádemelésre váró, befejezett nyomozások együttes száma 114.538 volt (2008: 113.217, 
2009: 118.887, 2010: 127.893, 2011: 122.822, 2012: 112.344, 2013: 115.947). Az előző 
évről átkerült 5.902 elintézetlen üggyel együtt 120.440 ügyet (2013: 122.643) kellett a 
vádemelésre alkalmasság szempontjából megvizsgálni. A 120.440 ügyből 62.017 ügyben 
(51,5 %) az ügyész vádat emelt, 14.371 ügyben (11,9 %) a nyomozást megszüntette, 
8.396 ügyben (7 %) a vádemelést elhalasztotta, 4.083 ügyben (3,4 %) az ügyet közvetítői 
eljárásra utalta, 96 ügyben (0,1 %) a nyomozást felfüggesztette.  
 

c) Az ügyészi szervezet vádképviseleti tevékenységet ellátó ügyészei az állam 
büntetőjogi igényét érvényesítik a bíróság előtt, és közreműködnek abban, hogy a bíróság 
határozatai valamennyi, jogszabályban írt követelménynek megfeleljenek. Az ügyész a 
tárgyaláson képviseli a vádat, azzal rendelkezik. A bíróság döntése előtt az ügy 
valamennyi kérdésében indítványt, észrevételt tehet, és a büntetőeljárási törvényben 
biztosított jogorvoslati jogokat gyakorolja. 
 

Annak ellenére, hogy a már említettek szerint 2014-ben jelentősen csökkent a 
regisztrált bűncselekmények és kis mértékben a regisztrált elkövetők száma, a bíróságok 
lényegesen több, 67.718 ügyben (2013: 59.296) 88.550 terhelt ügyében (2013: 78.684) 
hoztak jogerős határozatot. 2014-ben lényegében ugyanannyi ügyben került sor 
vádemelésre, mint 2013-ban. Ebből következően a 2014-ben jogerősen elbírált ügyek 14 
%-os, illetve az érintett vádlottak számának 12 %-os emelkedése a büntetőbírósági 
tevékenység felgyorsulására utal. 

 
A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység egyik legjelentősebb területe tavaly is 

a tárgyalásokon való kötelező részvétel volt. 2014-ben 54.969 ügyben (2013: 48.742) 
került sor egy- vagy többnapos első fokú tárgyalás tartására. Ezen a területen 12 %-os volt 
a növekedés.  

 
A 2013. évhez képest (11.359) emelkedett a másodfokú eljárásban befejezett 

ügyek száma is, a 2014. évben 12.904 volt. Folytatódott a harmadfokú eljárások 
számának emelkedése, de továbbra is elenyésző maradt. A 2014. évben 164 ügyben 
(2013: 148) 208 terheltet (2013: 176) érintően harmadfokon emelkedett jogerőre a bíróság 
érdemi döntése.  

 
Az erre vonatkozó ügyészi indítványoknak megfelelően a 2014. évben ismét 

jelentősen, 14.527-re (2013: 11.484) emelkedett azon terheltek száma, akiknek az ügyét a 
bíróság jogerősen bíróság elé állítás keretében bírálta el. 16.260-ra (2013: 12.619) 
emelkedett az elsőfokú bíróság által tárgyalás mellőzésével felelősségre vontak száma is. 
Jelentősen csökkent viszont a vádemelést megelőzően (2013: 136, 2014: 81), és alig 
emelkedett a vádemelést követően a tárgyalásról lemondó vádlottak száma (2013: 63, 
2014: 88).  

 
A rendkívüli jogorvoslatok közül továbbra is a perújítás fordult elő a 

leggyakrabban. A tárgyévben 1.334 perújítási kérelem, illetve indítvány (2013: 1.252) 
érkezett, melyből 945 (2013: 896) került a bírósághoz. Az ügyészség hivatalból 155 
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perújítási eljárást (2013: 198) kezdeményezett, melynek 75,5 %-a, 117 indítvány (2013: 
78,6 % 154) bizonyult eredményesnek.  
 

d) A tárgyidőszakban a gyermek- és fiatalkorúak büntető ügyeiben a szakterületre 
tartozó 11.212 vádemelési javaslattal és 425 megszüntetési javaslattal befejezett ügy 
érkezett a nyomozó hatóságoktól. Az év eleji és év végi korrigálások eredményeként 
megállapítható, hogy a fiatalkorúak ügyészei összesen 11.730 nyomozással befejezett 
ügyet intéztek el érdemben, amely a teljes büntető szakág korrigált ügyérkezésének a 9,7 
%-át jelenti. Külön említést igényel, hogy az új Btk. 16. §-ában meghatározott 
bűncselekmények miatt a 2014. évben 35 ügyben indult eljárás 42 – 12 és 14 év közötti – 
személy ellen.  
 

A tárgyidőszakban az ügyészség 4.376 ügyben 8.232 fiatalkorúval szemben (2013: 
4.977 ügyben 9.845 fiatalkorú) emelt vádat. A bíróság 4.604 szakterületi ügyintézés 
körébe tartozó ügyben 6.133 vádlott cselekményét bírálta el jogerősen. A jogerős 
határozattal elbírált ügyekben a bíróság 5.980 vádlottal szemben szabott ki büntetést 
(2.796 fő), mellékbüntetést (286 fő), illetőleg intézkedést (4.547 fő).  
 

3. a) Az Alaptörvény deklarálja, hogy az ügyészségnek a klasszikus vádképviseleti 
funkción túlmenően további hatáskörei is vannak, s ezek a törvényben biztosított 
jogosítványok a közérdek védelmezőjeként illetik meg. 

 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 2014. március 15-

i hatályba lépése, valamint a kapcsolódó és egyidejűleg módosuló jogszabályok jelentősen 
hatottak az ügyészség közérdekvédelmi tevékenységére. 

 
2014. január 1-jén lépett hatályba a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 

törvény azon új rendelkezése, miszerint a lakás- és ingatlanszerzési célú 
bűncselekményekkel (csalás, zsarolás és uzsora-bűncselekmény) összefüggő polgári jogi 
igények érvényesítése iránti perekben kötelező az ügyész fellépése.  

 
A 2014. év folyamán léptek hatályba a mező- és erdőgazdasági földek forgalmát 

szabályozó törvények, amelyek a földforgalmat hatósági jóváhagyáshoz kötötték. Ezzel 
összefüggésben számos mezőgazdasági igazgatási feladatkört és eljárási szabályt 
megállapító kormányrendelet született. Az új rendelkezések bővítették a jogszabálysértés 
esetén az ügyész által orvosolható hatósági döntések körét. Az ingatlan-nyilvántartásról 
szóló törvény új Ptk.-hoz kapcsolódó módosításának egyik rendelkezése értelmében – 
amelyet a legfőbb ügyész javasolt – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés hatósági 
jogkörben történő törlése a tulajdonszerzéshez szükséges, valamint a bejegyzés alapjául 
szolgáló hatósági döntés ügyészi felhívás nyomán történő visszavonása esetén is lehetővé 
vált.  

 
A 2014. február 11-én kihirdetett, a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy 

használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek 
feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény a hatálya alá tartozó 
jogügyletek semmisségének megállapítása iránti igényérvényesítési joggal ruházta fel az 
ügyészt, és kimondta, hogy e törvényt a hatálybalépése előtt létrejött jogügyletekre is 
alkalmazni kell, ha azok jogellenességét 2014. április 12. napjáig nem szüntették meg. Az 
ügyészi perindításra tipikusan az ún. zsebszerződésekkel leginkább fertőzött nyugat-
dunántúli megyékben került sor.  
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A büntetőjogon kívüli ügyészi tevékenység jellemző vonása, hogy az ügyésznek 
hatáskört biztosító konkrét törvényi előírások lényegében közérdekvédő 
feladatmeghatározást jelentenek, mind a polgári jogi, mind pedig a közigazgatási jogi, a 
környezetvédelmi vagy akár a fokozott védelemre szoruló társadalmi csoportok jogainak 
megóvására kiterjedő ügyészi jogosítványokat illetően. Az ügyész közérdekvédelmi 
tevékenységében a bírósághoz fordulás jogának gyakorlása vált meghatározóvá: a 2014. 
évben 1.959 peres, 1.312 nemperes eljárást kezdeményeztek az ügyészek. 

 
A korábbi évekhez viszonyítva jelentős emelkedést mutat a közérdekvédelmi 

ügyek száma: a 2013. évihez képest 69.814 üggyel volt magasabb az érkezés, így a 2014. 
évben 280.603-ra emelkedett az elintézendő ügyek száma. Az ügyforgalom 42,7 %-át 
(119.795) változatlanul a szabálysértési jogterületen érkezett ügyek tették ki. 

 
A tárgyévben az alapítványok és az egyesületek működése törvényességének 

betartatása érdekében végzett ügyészi tevékenység számszaki mutatói emelkedését az új 
Ptk. hatálybalépésével egyidejűleg megváltozott jogszabályi környezet módosulása idézte 
elő. A 2013. évi ügyszámhoz (19.621) képest csaknem kétszer annyi, 38.061 ilyen tárgyú 
ügyet iktattak az ügyészi szervek. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2012. 
január 1-jén hatályba lépett rendelkezése szerint a civil szervezetek beszámolója letétbe 
helyezésének elmulasztása okán az ügyészség értesítése 2014. május 31-ét követően vált 
esedékessé. A bírósági értesítések alapján az ügyész a konkrét szervezetek törvényességi 
ellenőrzését minden esetben megindította, és amennyiben az ellenőrzött szervezet a 
működés törvényességét határidőn belül nem állította helyre, a jogi személy 
megszüntetése iránt perindítással élt az illetékes törvényszéknél. 
 

b) A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi (bv. 
felügyeleti) szakterületnek a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt feladatát képezi 
valamennyi büntetés, büntetőjogi intézkedés, a legsúlyosabb jogkorlátozással járó 
eljárásjogi kényszerintézkedések, továbbá az egyéb, nem büntetőjogi jogszabályokban 
előírt szankciók, jogkorlátozások végrehajtásának jogállami szempontú kontrollja. 2014-
ben a büntetés-végrehajtást érintő, ügyészségekhez benyújtott panaszok, kérelmek és 
bejelentések száma 4.351 volt, ami 31,7 %-os növekedést jelent (2013: 3.303).  

 
Az elmúlt évben a bv. felügyeleti ügyészek összesen 8.285 vizsgálatot végeztek. 

Ezek eredményére figyelemmel a szakterületi ügyészek büntetőeljárást 35 esetben, 
szabálysértési eljárást 6 alkalommal, fegyelmi eljárást 3 ízben kezdeményeztek. 

 
A szakterület ügyészei ellenőrzéseik segítségével az elmúlt évben is feltárták a 

büntetés-végrehajtás területén előforduló jogszabálysértéseket, és azok megszüntetése, 
valamint megelőzése érdekében is határozottan felléptek. A bv. felügyeleti ügyészek 15 
esetben éltek rendelkezéssel, míg felhívás kibocsátására 180 esetben került sor.  

 
A 2013. évi adatokhoz képest az elvégzett vizsgálatok számában tapasztalható 

21,2 %-os, valamint az ügyészi intézkedések számában bekövetkezett 97 %-os növekedés 
a szakterületi ügyészek aktivitásának jelentős mértékű fokozódását mutatja.  
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4. Az ügyészségi alkalmazottak jogállásának szabályozásában a 2014. év során 
változást eredményezett az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CCXLIII. törvény, az egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez 
kapcsolódó más törvények módosításáról szóló 2013. évi CLXXXVI. törvény, valamint 
az új Ptk. hatályba lépése. Az Ütv. 7. §-ában írt kötelezettségek betartása, illetve az 
ügyészi hivatáshoz méltó magatartás tanúsításának elősegítése céljából a legfőbb ügyész 
ajánlást fogalmazott meg az ügyészi hivatás etikai szabályairól, melyet az Országos 
Vezetői Értekezlet 2014. december 3-án elfogadott. 

 
2014. január 1-jén az ügyészi szervezet engedélyezett álláshelyeinek száma 4.771 

volt, amely az év végéig 4.826-ra emelkedett. Az emelkedés részben annak köszönhető, 
hogy „a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárása és megakadályozása” kapcsán 
ellátandó feladatok teljesítése érdekében összesen 40 ügyészi, 22 írnoki és 5 ügyészségi 
megbízotti létszámfejlesztésre került sor. Az ügyészi szervezet engedélyezett létszámának 
további változását eredményezte, hogy az ügyészségre háruló többletfeladatok megfelelő 
ellátása, az egyes szervezeti egységeknél jelentkező munkaszervezési gondok megoldása, 
valamint az ügyészi utánpótlás biztosítása már meglévő álláshelyek átalakítását tették 
szükségessé.  
 

2014. január 1-jén az engedélyezett ügyészi álláshelyek száma 2.034 volt, amely 
2014. december 31-ig 2.046-ra emelkedett. A betöltött ügyészi létszám pedig 1.826-ról 
1.876-ra emelkedett.  
 

2014-ben az oktatási-képzési tevékenység középpontjában továbbra is az 
utánpótlás (a fogalmazók és az alügyészek) ügyészi hivatásra való felkészítése, valamint 
az ügyészek szakmai továbbképzése állt. Az ügyészi szervezet képzési és továbbképzési 
programjainak megvalósítása az éves képzési és továbbképzési tervnek megfelelően 
történt.  

 
A Magyar Ügyészképző Központ (MÜK) tovább folytatta a 2006-ban megkezdett 

tevékenységét. A MÜK keretében a fogalmazók és alügyészek számára 3-5 napos 
tanfolyami blokkokban, összesen 8 hét időtartamban folyt a képzés.  

 
Az oktatási tevékenység változatlanul kiemelt területe, egyben az ügyészi 

szervezet szakmai irányításának egyik meghatározó fontosságú és az eredményességet is 
befolyásoló eszköze az ügyészek továbbképzése. 2014-ben 29 központi tanfolyamot 
szerveztünk részükre.  

 
A nem ügyészi állományon belül informatikusoknak, rendszergazdáknak, 

pénzügyi vezetőknek és pénzügyi feladatokat ellátó ügyészségi alkalmazottaknak is 
szerveztünk tanfolyamokat.  
 

5. Az ügyészség 2014-ben is problémamentesen működtette országos táv-
adatátviteli hálózatát (Praetor Net). Valamennyi érdemi munkát végző ügyészségi 
alkalmazott részére biztosított volt az ügyészségi munkavégzéshez szükséges 
alkalmazások, adatok online elérése. Az ügyészek több mint fele rendelkezett minősített 
elektronikus aláírást, a cég-, valamint az ingatlan-nyilvántartás elektronikus rendszeréhez 
való hozzáférést biztosító eszközzel. 
 

2014-ben az ügyészség folytatta az együttműködést a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat eSzolgálati Jegy Rendszer informatikai projektjével, kiemelt résztvevője 
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volt a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár elektronikus levéltár projektjének, 
részt vett a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásra kijelölt Magyar Posta pilot 
projektjében. Az ügyészség a bírósággal közös informatikai munkacsoport működésének 
eredményeként modernizálta a vádiratok elektronikus küldését, megteremtette a civil 
szervezetekkel kapcsolatos adatáramlás informatikai feltételeit.  
 

Az ügyészség a jogszabályi és szervezeti változásokat követve korszerűsítette a 
saját fejlesztésű ügyviteli, nyilvántartó és statisztikai rendszereit. 2014-ben folytatta a 
meglévő ügyviteli alkalmazások integrációját az Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Programban (EKOP) megvalósított „Ügyészségi eljárások elektronizálása” projekt 
eredményeként létrehozott ügyészségi irat- és dokumentumkezelő rendszerrel (eIR). 
 
Az előirányzatok alakulása 

  
Az ügyészi szervezet szakmai feladatainak ellátására az elmúlt évben fejezeti szinten 
38.256,4 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely 1.453,6 millió 
forinttal, 3,9 %-kal nőtt az előző évi előirányzathoz képest. A kiadási előirányzat 
növekedését a támogatási előirányzat emelkedése eredményezte. 
 
A fejezet támogatási előirányzatát növelte a tárgyidőszakot érintő jogszabályváltozások, 
illetve az új feladatok forrásigénye, nevezetesen 
 

− a büntetőeljárás időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CXII. törvény 2013. évi költségkihatása és 
szintrehozása 476,1 millió forinttal; 

− a 2008. december 16-i 2008/115/EK. Európa Parlamenti és Tanácsi irányelv 8. 
cikke (6) bekezdésében foglaltak végrehajtásának (kitoloncolás légi úton történő 
végrehajtása) működési többlete 15,0 millió forinttal; 

− az ügyészi szervek új elhelyezésének forrásigénye és többletkiadásai 450,0 millió 
forinttal; 

− az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának (2) bekezdése szerinti 
kirendelt ügyvédi óradíj 3.000 forintról 4.000 forintra történő emelésének 
működési többlete 12,5 millió forinttal; 

− a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi 
rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárása és megakadályozása 
céljából, a zsebszerződések felszámolására irányuló küzdelemhez többletforrás 
biztosítása 500,0 millió forinttal. 

 
A tárgyév folyamán a különböző jogcímeken végrehajtott előirányzat-módosítások 
következtében a módosított kiadási előirányzat 41.149,9 millió forintra emelkedett.  
 
A Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás – a központi költségvetés 
céltartaléka terhére nyújtott 187,2 millió forint többlet-támogatás – a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak a 2014. évi kompenzációjának fedezetét 
biztosította.  
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A fejezetet irányító szerv, valamint a költségvetési szerv hatáskörében végrehajtott 
előirányzat módosítások: 

−  a 2013. évi előirányzat maradvány igénybevétele: 1.859,1 millió forint, 
−  működési és felhalmozási célú támogatások átvétele összesen 814,8 millió forint, 
−  többletbevétel teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás: 54,9 millió forint. 
− fejezetek közötti előirányzat átadás (rendőrség) alapján a támogatási előirányzat 

csökkenése: 22,5 millió forint. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
VIII. Ügyészség 

Megnevezés 

2013 évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2014. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 39.677,5 38.256,4 38.256,4 41.149,9 38.101,9 
 

96,0 92,6 

Ebből: személyi juttatás 24.656,0 25.101,9 25.010,9 25.383,0 25.353,6 102,8 99,9 
Bevétel 1.633,4 88,0 88,0 957,7 984,0 60,2 102,7 
Támogatás 36.915,9 38.168,4 38.168,4 38.333,1 38.333,1 103,8 100,0 
Előirányzat-maradvány 1.859,1 - - - 3.030,1 167,0 - 
Létszám (fő)  4.215 4.771 4.771 4.826 4.501 106,8 93,3 

 
Előirányzat módosítások levezetése 
 
VIII. Ügyészség 
                 millió forintban egy tizedessel              fő 

 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásb
ól 

személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

38.256,4 88,0 38.168,4 25.010,9 4.771 

Módosítások jogcímenként      
- 2013. évi ei. maradvány igénybevétele   1.859,1 1.859,1 - 14,1 - 
- 2014. évi kompenzáció kv. céltart. többlett. 187,2 - 187,2 147,4 - 
- előirányzat átadás működési célra -22,5 - -22,5 -1,2 - 
- maradvány átvétel felhalmozási célra 812,9 812,9 - - - 

   - működési célú támogatás átvétel 1,9 1,9 - - - 
- működési többletbevétel 12,3 12,3 - - - 
- felhalmozási bevételei lemaradás  -1,8 -1,8 - - - 
- munkáltatói lakáskölcsön. 44,4 44,4 - - - 
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - - - 211,8 67 
- álláshely átalakítás - - - - -12 
2014. évi módosított előirányzat 41.149,9 2.816,8 38.333,1 25.383,0 4.826 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
VIII. Ügyészség  
                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  

  
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
  VIII. Ügyészség 

millió forintban, egy tizedessel 

Kedvezményezettek köre Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

saját intézmény (1db) 37.892,0 36.076,2 1.815,8 
más fejezet intézménye 98,9 98,9 - 
magánszemély 105,5 5,1 100,4 
egyéb: civil szervezetek 3,7 3,7 - 
egyéb: nemzetközi szervezetek 1,8 1,8 - 
Összes kifizetés 38.101,9 36.185,7 1.916,2 
 
A felhasznált előirányzatból – az előző évekhez hasonlóan – 86,8 %-ot a személyi jellegű 
kiadások és a kapcsolódó járulékok tették ki, mindössze 3,2 % jutott a fejlesztésre, 10,0% 
pedig az üzemeltetési kiadások fedezetét biztosította.  
 
Személyi juttatásra 25.353,6 millió forintot használtunk fel, amely fedezetet nyújtott a 
törvény szerinti illetményekre, az ügyészségi alkalmazottakat alanyi jogon megillető 
költségtérítésekre, hozzájárulásokra, az Üjt.-ben előírt kötelezettségekre, valamint a külső 
személyi juttatások körébe tartozó kifizetésekre. 
 
A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetményekre teljesített kiadás 19.853,0 
millió forint volt, amely tartalmazta az Üjt. alapján kifizetendő illetmények és kötelező 
előresorolások összegét. 
 
Az ügyészségi alkalmazottak részére a jogszabályokban és szabályzatokban szereplő 
juttatásokra, költségtérítésekre, hozzájárulásokra 5.335,7 millió forintot fordítottunk, 
többek között pénzbeli elismerés, készenléti, ügyeleti és helyettesítési díj, túlóra, 
jubileumi jutalom, különféle költségtérítések jogcímeken. 
 

 Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 38.256,4 88,0 38.168,4 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézmények    
      = működésre 179,6 307,2 -127,6 
      = meghatározott feladatra 2.656,4 2.341,6 314,8 
- más fejezet intézményének    
      = működésre -22,5 - -22,5 
      = meghatározott feladatra 80,0 80,0 - 
 2014. évi módosított előirányzat 41.149,9 2.816,8 38.333,1 
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A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 164,9 millió forint volt, amely különösen a 
legfőbb ügyészt, mint választott tisztségviselőt megillető juttatásokat, a tanúk díjazását, 
illetve a reprezentációs kiadásokat tartalmazta. 
 
A 2014. évben a fejezetnél felhalmozási kiadásokra eredeti előirányzatként rendelkezésre 
álló 1.311,0 millió forint 109,0 millió forinttal elmaradt az előző évhez képest, majd év 
közben döntően az előző évi előirányzat-maradvány hatására 4.047,5 millió forintra 
emelkedett. 

 
A beszámolási időszakban rendelkezésre álló támogatási előirányzat a Magyar 
Államkincstár által 100,0 %-ban finanszírozásra került. 
 
Bevételek alakulása  
 
A 2014. évben a fejezetnél a bevételek tervezett eredeti előirányzata 88,0 millió forint 
volt, amely 984,0 millió forintra teljesült, így 896,0 millió forint bevételi többlet 
keletkezett. 
 
A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak: 
 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2014. XII. 31. 

Teljesítés 
2014. XII. 31. 

millió forintban egy tizedessel 
− Közhatalmi bevételek 
− Működési bevétel 
− Felhalmozási bevétel 
− Felhalmozási célú támogatás  
− Működési célú támogatás 

átvétel 
− Kölcsönök 
− Maradvány átvétele 

- 
37,0 

5,0 
- 
 

- 
46,0 

- 

0,1 
49,3 

3,2 
10,0 

 
1,9 

80,3 
812,9 

0,1 
49,3 

3,2 
10,0 

 
1,9 

106,6 
812,9 

Összesen: 88,0 957,7 984,0 
 
Bevételi többlet a fejezetnél jellemzően előre nem tervezhető egyszeri jellegű volt. 
 
A működési bevételek közül előre nem tervezhetők, egyszeri jellegűek a kártérítési 
bevételek. A 12,3 millió forint működési többletbevétel összegével a dologi kiadások 
előirányzata került megemelésre. 
 
Felhalmozási bevételnél az 1,8 millió forint bevételi lemaradás a tervezettet meg nem 
haladó eszközértékesítésből keletkezett. 
 
Az Igazságügyi és Közigazgatási Minisztériumtól EU szaknyelvi szemináriumok 
finanszírozására működési célú támogatás átvétel valósult meg 1,9 millió forint 
összegben. 
 
A munkáltatói lakásépítési kölcsönök visszatérüléséből keletkezett – 60,6 millió forint 
– többletbevétel a megnövekedett kölcsön állomány, és a folyósított kölcsönök magasabb 
összegű törlesztéséből ered, amelynek a jövőben további jelentős összegű növekedése 
nem, de szinten tartása tervezhető. A kölcsöntörlesztésből eredő bevételi többlet a 
lakásépítés munkáltatói támogatására került visszaforgatásra. 
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Szintén a fejezet bevételi előirányzatát növelték a 2014. évi maradványátvételek. 
 
Az Ügyészség és a Bíróságok fejezet az Áht. 33. § (8) bekezdése szerint létrejött 
megállapodása alapján 2014. évben a Bíróságok fejezettől 80,0 millió forint maradvány 
átvétele valósult meg a Szolnoki Járási Ügyészségnek a Szolnoki Törvényszék épületéből 
való kiköltözése és új elhelyezése érdekében.  
 
A fejezet 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 732,9 millió forint 
fejezeti tartalék maradványát a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1089/2014. Korm. határozat (II. 28.) alapján a 2014. évben induló 
beruházásaink közül a Kalocsai Járási Ügyészség és a Központi Nyomozó Főügyészség 
Szegedi Regionális Osztálya új épületének kivitelezési feladataira került jóváhagyásra. 
 
Személyi juttatások alakulása 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 25.010,9 millió forint, mely az alábbi 
jogcímeken változott:      

millió forintban, egy tizedessel 
 kompenzáció költségvetési céltartalékból +147,4 
 2013. évi előirányzat maradvány igénybevétel +14,1 
 átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatról +410,7 

átcsoportosítás dologi/felhalmozási kiadásokra -198,9 
 előirányzat-átadás Belügyminisztérium fejezetnek  -1,2 
 
A módosítások eredményeként az előirányzat 25.383,0 millió forintra változott. 
 
A tárgyévben 29,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 
keletkezett. 
  
A zsebszerződések felszámolása érdekében 67 fős létszámfejlesztésre nyílt lehetőség. 
 
Előirányzat-maradvány alakulása, jóváhagyása 
 
2014. évben a kiadási előirányzat tárgyévi teljesítése 92,6 % volt. A fejezetnél 3.030,1 
millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amelyből az előző évi előirányzat-
maradvány fel nem használt összege 44,2 millió forint.  
 
Az előirányzat-maradvány 60,1 %-a – 1.822,3 millió forint – kötelezettségvállalással 
lekötött, döntő részben a beszámolási időszakban indított és a költségvetési éven túlnyúló, 
egyes esetekben több évre ütemezett nagyobb forrásigénnyel járó beruházási munkák. A 
beruházás maradványa az összes kötelezettségvállalással terhelt maradványon belül 90,2 
%-ot képvisel. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 1,207,8 millió forint (39,9 
%) volt, ebből 62,7 % fejezeti kezelésű előirányzatokon, 37,3 % az intézményi címen 
keletkezett. A fejezeti kezelési előirányzatokon belül a fejezeti tartalék alcímen 732,9 
millió forint, a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzaton 24,9 millió forint, az 
intézményi címen összesen 450,0 millió forint keletkezett. 
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A fejezeti tartalék alcímen keletkezett 732,9 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt előirányzat maradvány visszahagyását a 2015. évben induló beruházások közül a 
Központi Nyomozó Főügyészség Szegedi Regionális Osztálya új épületének 
kivitelezéséhez szükséges források kiegészítésére, illetve kaposvári székhelyű ügyészi 
szervek elhelyezésének megoldására kezdeményezte a fejezet. 
 
A 2013. évben keletkezett maradvány összegét 1.859,1 millió forintban a 
Nemzetgazdasági Minisztérium az NGM/25.346/2/2014. számú leiratával tudomásul vette 
és jóváhagyta. A jóváhagyott előirányzat-maradvány összegével a fejezet kiadási és 
bevételi előirányzatát felemelte. A kötelezettségvállalással nem terhelt összesen 828,0 
millió forint előirányzat maradványból 732,9 millió forint a 1089/2014. (II. 28.) 
Kormányhatározattal visszahagyásra, 95,1 millió forint a 1423/2014. (VII. 28.) 
Kormányhatározat alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma intézményének, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átutalásra került. 
 
A 2013. évi előirányzat-maradvány összegéből 1.814,9 millió forint felhasználása – a 
kötelezettség vállalásoknak megfelelően – 2014. évben megtörtént.  
 
A gazdálkodáshoz kapcsolódó információk 
 
A fejezetnél a befektetett eszközök nettó értéke a beszámolási időszak végén 17.089,8 
millió forint volt, amely 501,6 millió forinttal maradt el az előző évi időszak záró 
értékétől. 
 
A költségvetési szerv vagyonán belül valamennyi vagyonelem (immateriális javak, 
ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések és járművek) nettó értéke csökkent, mivel 
a tárgyévben aktivált beruházások értéke alacsonyabb volt, mint az elszámolt 
értékcsökkenés összege. 
 
A folyamatban lévő, befejezetlen beruházások állománya jelentősen, 156,9 millió forinttal 
nőtt, a befektetett pénzügyi eszközöket a 2014. január 1-jétől hatályba lépett számviteli 
szabályok alapján a pénzeszközök között számoltuk el. 
 
A 2014. évben a fejezetnél felhalmozási kiadásokra 1.265,0 millió forint támogatással 
finanszírozott eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat 
változások – döntően az előző évi maradvány – hatására 3.224,1millió forintra módosult. 
 
Az intézményi beruházásra fordítható eredeti előirányzat 1.225,0 millió forint volt, mely 
az év közbeni előirányzat módosítások hatására 3.192,0 millió forintra emelkedett. A 
módosítás forrása elsősorban az előző évi előirányzat maradvány igénybe vétele, továbbá 
a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás volt. 
 
Felújításra mindössze 30,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett a fejezet, amely 
az évközi módosításokkal 22,1 millió forintra csökkent. Egyéb intézményi felhalmozási 
kiadásra 10,0 millió forint támogatással finanszírozott előirányzat állt rendelkezésre. 
 
A felhalmozási kiadásokon 2.113,3 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, 
amelyből 1.663,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány. 
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Az ügyészség a rendelkezésére álló vagyont alapfeladatainak ellátására használja, az 
ingatlan vagyon más célú hasznosítására nem került sor. 2014. évben 
vagyonértékesítésből összesen mintegy 3,2 millió forint bevétel keletkezett, amely 
elsősorban selejtezett számítástechnikai és egyéb eszközök értékesítéséből származott. 
 
Az ügyészség gazdasági társaságban nem vesz részt, közhasznú társaságnak, 
(köz)alapítványnak, köztestületnek nem nyújtott támogatást. Az Ügyészek Országos 
Egyesülete részére 3,7 millió forint pénzeszköz átadás valósult meg. 
  
A Lakásépítési Alap számlára 2014. évben 10,0 millió forintot adott át a fejezet. 
 
Az ügyészségi alkalmazottak lakáshoz jutásának feltételeit 2014. évben 90,4 millió forint 
kamatmentes munkáltatói kölcsön folyósításával támogatta a szervezet. Összesen 65 fő 
részesült átlagosan 1,4 millió forint támogatásban. 
 
A fejezet a forintban felmerülő letéti pénzeszközeit irányítói hatáskörben megnyitott 
intézményi letéti számlán (1051-es szektorban) vezette.  
 
A letéti számla nyitó állománya 574,7 millió forint volt, amely a tárgyidőszak végére 
275,4 millió forintra növekedett. A letéti számla bevételi forgalma 38,7 millió forint volt, 
a kiadási forgalom pedig 338,0 millió forint. 
 
Az intézményi letéti forintszámlán az elhunyt dolgozók bér és bérjellegű járandóságai, a 
bírósági ítélet alapján, átmenti jelleggel letéti számlán kezelendő egyéb járandóságok, 
valamint az IM-BM-PM együttes rendelet alapján bűnjelként lefoglalt pénzletétek 
kezelése történik. A számláról történő bérjellegű letétek kifizetése jogerős hagyatéki 
végzés, illetve jogerős ítélet alapján történik. 
 
A számlán letétbe helyezett bűnjelpénz rendezésére a lefoglaláshoz kapcsolódó 
büntetőeljárás bírósági szakaszba kerülésével, vagy a büntetőügy vádemelés nélküli 
befejezésével kerül sor. Ennek megfelelően vádemelés esetén a bűnjelpénz az illetékes 
törvényszék letéti számlájára kerül átutalásra, illetve az ügy vádemelés nélküli lezárása 
esetén pedig a bűnjelkezelő írásos intézkedése alapján, a jogosult részére kiutalásra. A 
letéti számlán a bűnjelpénzzel kapcsolatos valamennyi változás (letétbehelyezés, 
letéttovábbítás, letét kiadása, stb.) kizárólag a bűnjelkezelők írásbeli rendelkezésével 
történhet.  
 
A letétek forgalmával kapcsolatosan felmerülő bank és postaköltségek elszámolása a 
Legfőbb Ügyészség 10032000-01481011-00000000 számú előirányzat-felhasználási 
keretszámláján történik. 
 
A KESZ-en kívül pénzforgalmat, ügyleteket a fejezet az OTP-nél vezetett Lakásépítési 
Alap számláján bonyolít. 
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Intézményi gazdálkodás 
 

1. cím: Ügyészségek 
 
A címhez – az előző évekhez hasonlóan – 2014. évben is gazdasági szervezettel 
rendelkező, fejezetet irányító költségvetési szerv tartozott. 
 
A fejezethez tartozó intézmény neve: Legfőbb Ügyészség 
Törzskönyvi nyilvántartási száma:   300146000 
Honlapjának címe:    www.mklu.hu 
 
A Legfőbb Ügyészség területileg, feladatellátásában elkülönült, a gazdálkodás keretéül 
szolgáló részelőirányzatokkal rendelkező nem jogi személyiségű alárendelt egységeiként 
működött: 
 a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala, 
 a fellebbviteli főügyészségek, 
 a főügyészségek, 
 az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI). 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
1. cím: Ügyészségek 
 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

4 évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosítot
t 

előirányz
at 

2014. évi 
módosítot

t elő- 
irányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 38.677,0 36.951,5 36.951,5 39.625,6 37.335,4 96,5 94,2 
Ebből: személyi juttatás 24.656,0 25.010,9 25.010,9 25.383,0 25.353,6 102,8 99,9 
Bevétel 1.633,4 88,0 88,0 957,7 984,0 60,2 102,7 
Támogatás 36.153,0 36.863,5 36.863,5 37.570,2 35.570,2 103,9 100,0 
Előirányzat-maradvány 1.097,7 - - - 2.272,3 215,7 - 
Létszám (fő)  4.215 4.771 4.771 4.826 4.501 106,8 93,3 

 
Előirányzat módosítások levezetése  
 
1. cím: Ügyészségek 
            millió forintban, egy tizedessel                    fő 

 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásb
ól 

személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 36.951,5 88,0 36.863,5 25.010,9 4.771 
Módosítások jogcímenként      
- 2013. évi ei. maradvány igénybevétele   1.097,7 1.097,7 - 14,1 - 
- 2014. évi kompenzáció kv. céltart. többlett. 187,2 - 187,2 147,4 - 
- előirányzat átadás működési célra -22,5 - -22,5 -1,2 - 
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- maradvány átvétel felhalmozási célra 812,9 812,9 - - - 
   - működési célú támogatás átvétel 1,9 1,9 - - - 

- működési többletbevétel 12,3 12,3 - - - 
- felhalmozási bevételi lemaradás -1,8 -1,8 - - - 
- munkáltatói lakáskölcsön  44,4 44,4 - - - 
- átcsoportosítás 3. címről 542,0 - 542,0 410,7 67 
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - - - -198,9 - 
- álláshely átalakítás - - - - -12 
2014. évi módosított előirányzat 39.625,6 2.055,4 37.570,2 25.383,0 4.826 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
1. cím Ügyészségek  
                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
  1. cím Ügyészségek  

millió forintban, egy tizedessel 
Kedvezményezettek köre és 

száma 
Kiadás 

Kiadásból 
működésre meghat. feladatra 

saját intézmény (1db) 37.159,1 36.076,2 1.082,9 
más fejezet intézménye 70,4 70,4 - 
magánszemély 100,4 - 100,4 
egyéb: civil szervezetek 3,7 3,7 - 
egyéb: nemzetközi 
szervezetek 

1,8 1,8 - 

Összes kifizetés 37.335,4 36.152,1 1.183,3 
 
Kiadások alakulása 
 
Az ügyészségek részére 2014. évre biztosított törvényi előirányzat 36.951,5 millió forint 
volt, amely 220,7 millió forinttal – 6,5 %-kal – több a 2013. évre biztosított törvényi 
előirányzatnál. 
 
Az évközben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen a módosított 
előirányzat 39.625,6 millió forintra nőtt. 
 
A rendelkezésre álló támogatást 957,7 millió forint bevétel egészítette ki. 
 

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 36.951,5 88,0 36.863,5 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézmények    
      = működésre 693,1 278,7 414,4 
      = meghatározott feladatra 1.923,5 1.608,7 314,8 
- más fejezet intézményének    
      = működésre -22,5 - -22,5 
      = meghatározott feladatra 80,0 80,0 - 
2014. évi módosított előirányzat 39.625,6 2.055,4 37.570,2 
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A kiadási előirányzat teljesítése 94,2 %-os volt. A tárgyévben 2.272,3 millió forint 
összegű előirányzat-maradvány keletkezett. 
 
A rendelkezésre álló forrás biztosította az ügyészi szervezet folyamatos működését. A 
kiegyensúlyozott gazdálkodási feltételeket egész évben sikerült biztosítani egyrészt a 
takarékos gazdálkodással, másrészt a fejlesztési prioritások újragondolásával. 
 
Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 25.010,9 millió forint volt, amely az évközi 
módosításokkal 25.383,6 millió forintra nőtt. Az év közben végrehajtott előirányzat 
módosítást a Kormány hatáskörében végrehajtott a költségvetés céltartalékából biztosított 
többlettámogatással járó előirányzat változás, a maradvány-átvétel, valamint a 
központilag kezelt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jelentette. 
 
A beszámolási időszakban a rendelkezésre álló forrás csaknem teljes összege 
felhasználásra került, amelynek pénzügyi teljesítése is a beszámolási időszakban valósult 
meg. 
 
Az év folyamán a jogszabályban meghatározott juttatások, költségtérítések – jubileumi 
jutalom, munkábajárási közlekedési költségtérítés, béren kívüli juttatások – kifizetésére 
került sor.  
 
Pénzbeli elismerésre a bérmegtakarításból képződött forrásból 1.785,8 millió forint került 
kifizetésre. 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 164,9 millió forint volt, amely különösen a 
legfőbb ügyészt, mint választott tisztségviselőt megillető juttatásokat, a tanúk díjazását, 
illetve a reprezentációs kiadásokat tartalmazta. 
 
2014. évben központi intézkedés hatására végrehajtandó létszámcsökkentésre nem került 
sor.  
 
Dologi kiadások 
 
Dologi kiadásra, a szakmai feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítására 3.739,4 millió 
forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Év közben az előirányzat 3.763,5 millió 
forintra módosult. Az előirányzatot év közben növelte az előző évi maradvány 
igénybevétele, a fordított áfa kiadásként történő elszámolása, valamint a működési 
többletbevétel, csökkentette a címen belül az intézményi beruházásokra, illetve más 
fejezetnek átadott előirányzat átcsoportosítás. 
 
A dologi kiadások előirányzatán 96,9 % volt a teljesítés, mindössze 115,9 millió forint 
előirányzat-maradvány keletkezett, amelynek teljes összege kötelezettség vállalással 
terhelt. 
 
A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások képviselik a legnagyobb összeget, 
amely elsősorban az ingatlan fejlesztésekkel évről-évre bővülő új, vagy felújított épületek 
magasabb komfortjával járó, magasabb üzemeltetési költségek hatása. 
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Jelentős összegeket kell fordítani a szakmai munka végzéséhez közvetlenül kapcsolódó 
kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, telefax, internet, az ügyészség országos 
számítógépes hálózatának üzemeltetése, stb.), valamint számottevő – 260,5 millió forint – 
a hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódóan a postai szolgáltatások költsége. 
 
A megelőző évhez képest 500,9 millió forinttal alacsonyabb felhasználás indoka, hogy a 
2014. január 1-jétől hatályba lépett számviteli szabályok alapján a korábbi években a 
dologi kiadások között elszámolt egyes adó jellegű befizetési kötelezettségek – 
rehabilitációs hozzájárulás, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó – teljesítése a 
munkáltatót terhelő járulékok között, a reprezentációs kiadások a személyi juttatások 
között, míg a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése a beruházások között került 
elszámolásra. 
 
Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Felhalmozási kiadásokra 1.265,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, 
amelyet az év közbeni előirányzat változások 3.224,1 millió forintra módosítottak az 
alábbiak szerint: 

millió forintban, egy tizedessel 
 eredeti 

előirányzat 
módosított 
előirányzat 

- intézményi beruházási kiadás  1.225,0 3.192,0 
- felújítás  30,0 22,1 
- egyéb intézményi felhalmozási kiadás  10,0 10,0 
Összesen:   1.265,0 3.224,1 
 
Az intézményi beruházási kiadások előirányzata az előző évi előirányzat maradvány és a 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás mellett került megemelésre annak 
érdekében, hogy az előző években megkezdett, az ügyészi szervezetek megfelelő 
elhelyezését és munkakörülményeit biztosító épület beruházások – új épületek, illetve 
épület rekonstrukciók – folytathatók legyenek.  
 
A fejezet 80,0 millió forint maradványt vett át a VI. Bíróságok fejezettől a Szolnoki Járási 
Ügyészség a Szolnoki Törvényszék épületéből való kiköltözése fejében és az új 
elhelyezés érdekében. 
 
A felújításra rendelkezésre álló – az évközbeni módosításokkal 22,1 millió forintra 
csökkent – előirányzatból a Paksi Járási Ügyészség felújítása valósult meg. 
 
Egyéb intézményi felhalmozási kiadásra tervezett 10,0 millió forint előirányzatból a 
fejezet a munkáltatói lakáskölcsön folyósítását biztosító Lakásalap számla forrásának 
megemelését támogatta.  
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A tárgyévben a fejezetnél a következő jelentősebb beruházások, felújítások finanszírozása 
valósult meg, melynek tárgyévi pénzforgalmi teljesítése a következők szerint alakult: 
 

 
          Teljesített kiadás 
         (millió forintban) 

Számítástechnikai beszerzések 270,5 
Fővárosi Főügyészség épületének klimatizálása 186,5 
Debreceni Járási Ügyészség épületének klimatizálása 75,2 
Sátoraljaújhelyi Járási Ügyészség rekonstrukciója 67,2 
Nagykáta, Dózsa György utca 17. szám alatti ingatlan vásárlása 63,5 
Egri Járási Ügyészség klimatizálása 45,2 
Salgótarjáni Járási Ügyészség átalakítása 28,7 
 
Bevételek alakulása 
 
Az intézménynél a bevételek aránya a kiadások finanszírozásában – évek óta – minimális 
mértékű. A 2014. évben a bevételek aránya 0,2 % volt az összes tervezett kiadáson belül. 
Összesen 88,0 millió forint bevétel került tervezésre, amely 984,0 millió forintra teljesült.  
 
Részletesen a fejezetnél mutattuk be a bevételek alakulását. 
 
Követelések 
 
A követelések záró állománya 414,0 millió forint volt, amely 34,5 millió forinttal 
magasabb a nyitó értéknél. A követelés záró állományából 99,3 %-ot a munkáltatói 
lakáskölcsön adósok, mindössze 0,7 %-ot az egyéb követelések alkotják. A követelések 
16,1 %-a 2015. évben esedékesek. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
 nyitó érték záró érték 
Költségvetési évet követően esedékes 
lakáskölcsön követelések   370,8 346,6 

Költségvetési évben esedékes 
lakáskölcsön követelések  5,9 64,5 

Költségvetési évet követően esedékes 
egyéb követelések  2,0 0,9 

Költségvetési évben esedékes 
egyéb követelések  0,8 2,0 

Összesen:  379,5 414,0 
 
A követelés állományon belül jelentősebb változást a lakáskölcsön követelések 
elszámolásában bekövetkezett, 2014. január 1. napjától hatályba lépett számviteli 
szabályok szerinti értékelés okozza.  
 
Az intézménynél az adósokkal kapcsolatosan nyilvántartott követelések döntően 
perköltségek és közzétételi díjak meg nem fizetéséből adódó követelések. Amennyiben a 
kisösszegű követeléseknél megvalósult az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rend. 1. §-
ának 1. b) pontjában foglalt feltétel, úgy sor került a követelés leírására, amelynek 
összege a beszámolási időszakban 0,5 millió forint volt. 
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Az év végi értékelés alapján 4,9 millió forint összegű értékvesztés került 
elszámolásra. 
 
Előirányzat-maradvány 
 
2013. évben az intézménynél 1.097,7 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 
1.031,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradvány a 
Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával, a beszámolási időszakban igénybevételre 
került. 
 
A 2013. évi maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 

millió forintban, egy tizedessel 
− Személyi juttatások  14,1 
− Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő 
          járulékok 

3,5 

− Dologi kiadás 180,0 
− Felújítás 2,0 
− Intézményi beruházás 787,3 
− Intézmény összesen: 986,9 

 
2014. évben az intézménynél 2.272,3 millió forint előirányzat-maradvány képződött, 
amelyből az előző évi 44,2 millió forint, a tárgyévi előirányzat-maradvány 2.228,1 millió 
forint.  
 
A keletkezett maradvány összetétele a következő: 
  

       millió forintban, egy tizedessel 
Kiemelt előirányzat Keletkezett előirányzat maradvány 

− Személyi juttatás 
− Munkaadókat terhelő járulékok 
− Dologi kiadás 
− Intézményi beruházás 
− Felújítás 

29,4 
13,7 

115,9 
2.094,5 

18,8 
Intézmény összesen: 2.272,3 

 
Az előirányzat-maradvány összege 80,2 %-ban kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 2015. évben várhatóan 
teljes egészében felhasználásra kerül. 
 
3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Az Ügyészség fejezet 2014. évben a fejezeti kezelésű előirányzatok között számolta el az 
Európai Unió szakmai szervezeteként működő EUROJUST munkájában résztvevő, 
hazánkat nemzeti tagként képviselő 1 fő ügyész tartós külszolgálatával kapcsolatos 
kiadásokat, a bíróságok által az ügyészséget elmarasztaló ítéletekben megállapított, az 
ügyészségi jogkörben okozott kártérítési kiadásokat és a különböző kormányzati 
intézkedésekkel megállapított tartalékokkal kapcsolatos elszámolásokat. 
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2014. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 

 
Előirányzat módosítások levezetése  
         millió forintban, egy tizedessel                  fő 

 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásb
ól 

személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

1.304,9 - 1.304,9 - - 

Módosítások jogcímenként      
- 2013. évi ei. maradvány igénybevétele   761,4 761,4 - - - 
- átcsoportosítás 1. címre -542,0 - -542,0 - - 
2014. évi módosított előirányzat 1.524,3 761,4 762,9 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
                                                                                millió forintban, egy tizedessel  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
                                                                                              millió forintban, egy tizedessel 

Kedvezményezettek köre és 
száma 

Kiadás 

Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

- saját intézmény (1db) 732,9 - 732,9 
- más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzata 

28,5 28,5 - 

- magánszemély 5,1 5,1 - 
Összes kifizetés 766,5 33,6 732,9- 

 Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosí-
tott elő- 
irányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 1.000,5 1.304,9 1.304,9 1.524,3 766,5 
76,

6 
50,3 

Ebből: személyi juttatás - - - - - - - 
Bevétel - - - - - - - 

Támogatás 762,9 1.304,9 1.304,9 762,9 762,9 
10

0,0 
100,

0 

Előirányzat-maradvány 761,4 - - - 757,8 
99,

5 
- 

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 1.304,9  1.304,9 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézménynek    
      = működésre -513,5 28,5 -542,0 
      = meghatározott feladatokra 732,9 732,9 - 
2014. évi módosított előirányzat 1.524,3 761,4 762,9 
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3. 3. EU tagságból eredő feladatok 
 
2014. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás - 42,0 42,0 - - - - 
Támogatás - 42,0 42,0 - - - - 

 
Előirányzat módosítások levezetése  
       millió forintban, egy tizedessel                  fő 

 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásb
ól 

személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

42,0 - 42,0 - - 

Módosítások jogcímenként     - 
- átcsoportosítás 1. címre -42,0 - -42,0 - - 
2014. évi módosított előirányzat - - - - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
                                                                                       millió forintban, egy tizedessel  

 
Az EU tagságból eredő feladatok alcímen biztosított előirányzat az Európai Unió szakmai 
szervezeteként működő EUROJUST munkájában résztvevő, hazánkat nemzeti tagként 
képviselő 1 fő ügyész tartós külszolgálatával kapcsolatos élet- és lakhatási feltételeit 
finanszírozza. Erre a célra a 42,0 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt a 
fejezetnél rendelkezésre, amelynek teljes összege az intézményi címre került átadásra és 
felhasználásra. 
 

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 42,0 - 42,0 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézménynek    
      = működésre -42,0 - -42,0 
2014. évi módosított előirányzat - - - 

868



3.4. Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 
 
2014. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 

 
Előirányzat módosítások levezetése  
       millió forintban, egy tizedessel                   fő 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel 

Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2013. évi CCXXX.. törvény szerinti 
előirányzat 

30,0 - 30,0 - - 

Módosítások jogcímenként     - 
- 2013. évi ei. maradvány igénybevétele   28,5 28,5 - - - 
2014. évi módosított előirányzat 58,5 28,5 30,0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  

 
 Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Kedvezményezettek köre és 
száma 

Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

- más fejezet fejezeti 
kezelésű előirányzata 

28,5 28,5 - 

- magánszemély 5,1 5,1 - 
Összes kifizetés 33,6 33,6 - 

 
A fejezet 2014. évre tervezett célelőirányzata a Kvtv. 4. §-ának megfelelően és 5. sz. 
mellékletének 2.) pontja alapján a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 
 
A célelőirányzat terhére – az ügyészségi jogkörben okozott kárért – a bíróságok által az 
ügyészséget marasztaló ítéletekben megállapított kártérítési követelések rendezhetők. 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. 
évi 

eredeti 
elő-

irányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosít
ott elő- 

irányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 28,4 30,0 30,0 58,5 33,6 118,3 57,4 
Támogatás 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Előirányzat-maradvány 28,5 - - - 24,9 87,4 - 

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 30,0 - 30,0 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézménynek    
      = működésre 28,5 28,5 - 
2014. évi módosított előirányzat 58,5 28,5 30,0 
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2014. évben 6 magánszemély részére összesen 5,1 millió forint kártérítés és perköltség 
került kifizetésre. Az ügyészség az igazságszolgáltatás folyamatában vele szemben 
keletkezett kártérítési igények döntő többsége ellen eddig egyrészt pernyerést 
eredményező sikeres jogi képviselettel lépett fel, másrészt több olyan intézkedést tett, 
amely kártérítési igényre okot adó szakmai tévedések, vagy hibák előfordulásának 
csökkentését célozza. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt 2013. évi 28,5 millió forint összegű maradvány az 
1423/2014. (VII. 28.) Kormányhatározat alapján a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma intézményének, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 
átutalásra került. 
 
3.6. Fejezeti tartalék 
 
2014. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 

 
Előirányzat módosítások levezetése  

      millió forintban, egy tizedessel                     fő 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

732,9 - 732,9 - - 

Módosítások jogcímenként     - 
- 2013. évi ei. maradvány igénybevétele  732,9 732,9  - - 
2014. évi módosított előirányzat 1.465,8 732,9 732,9 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  

 
 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. 
évi 

eredeti 
elő-

irányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

módosít
ott elő- 

irányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás - 732,9 732,9 1.465,8 732,9 - 50,0 
Támogatás 732,9 732,9 732,9 732,9 732,9 100,0 100,0 
Előirányzat-maradvány 732,9 - - - 732,9 100,0 - 

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 732,9 - 732,9 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézménynek    
      = meghatározott feladatra 732,9 732,9 - 
2014. évi módosított előirányzat 1.465,8 732,9 732,9 
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A fejezeti tartalék alcímen tervezett előirányzat a Kvtv.-ben jóváhagyott fejezeti 
tartalékképzési kötelezettségre nyújtott fedezetet, amelynek felhasználása 2014. évben 
nem volt engedélyezett. 
 
A fejezeti tartalék alcímen keletkezett 732,9 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt előirányzat maradvány visszahagyását a 2015. évben induló beruházások közül a 
Központi Nyomozó Főügyészség Szegedi Regionális Osztálya új épületének 
kivitelezéséhez szükséges források kiegészítésére, illetve kaposvári székhelyű ügyészi 
szervek elhelyezésének megoldására kezdeményezte a fejezet. 
 
3.7. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó 
jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárása és 
megakadályozása 
 
2014. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

 
Előirányzat módosítások levezetése  
 
      millió forintban, egy tizedessel                     fő 

 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel 
Támo-
gatás 

Kiadásb
ól 

személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

500,0 - 500,0 - - 

Módosítások jogcímenként     - 
- átcsoportosítás 1. címre -500,0 - -500,0 - - 
2014. évi módosított előirányzat - - - - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                       millió forintban, egy tizedessel  

 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

elő-
irányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 

elő- 
irányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás - 500,0 500,0 - - - - 
Támogatás - 500,0 500,0 - - -  
Előirányzat-maradvány - - - - - - - 

 Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 500,0 - 500,0 
Módosítások kedvezményezettenként    
- saját intézménynek    
      = működésre -500,0 - -500,0 
2014. évi módosított előirányzat - - - 
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2014. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

VIII. ÜGYÉSZSÉG

KIADÁSOK 39 677,5 38 256,4 -- 38 101,91 957,1749,2187,238 256,4 41 149,9

1. Költségvetési szerv 38 677,0 36 951,5 -- 37 335,41 957,1529,8187,236 951,5 39 625,6

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

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

01/01  Személyi juttatások 24 656,0 25 010,9 -- 25 353,6-184,8409,5147,425 010,9 25 383,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 581,4 6 884,0 -- 7 075,144,7120,239,86 884,0 7 088,7

01/03  Dologi kiadások 4 148,5 3 739,4 -- 3 647,622,02,1--3 739,4 3 763,5

01/05  Egyéb működési célú kiadások 952,3 6,2 -- 75,869,6----6,2 75,8

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

02/06  Beruházások 1 672,7 1 225,0 -- 1 079,61 969,0-2,0--1 225,0 3 192,0

02/07  Felújítások 253,5 30,0 -- 3,2-7,9----30,0 22,1

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 412,6 56,0 -- 100,544,5----56,0 100,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 000,5 1 304,9 -- 766,5--219,4--1 304,9 1 524,3

1 000,5 1 304,9 -- 766,5--219,4--1 304,9 1 524,3

BEVÉTELEK 1 633,4 88,0 -- 984,0859,410,3--88,0 957,7

1. Költségvetési szerv 1 633,4 88,0 -- 984,0859,410,3--88,0 957,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 977,7 -- -- 1 814,91 097,7761,4---- 1 859,1

1. Költségvetési szerv 1 978,7 -- -- 1 053,51 097,7------ 1 097,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 999,0 -- -- 761,4--761,4---- 761,4

TÁMOGATÁSOK 36 915,9 38 168,4 -- 38 333,1---22,5187,238 168,4 38 333,1

1. Költségvetési szerv 36 153,0 36 863,5 -- 37 570,2--519,5187,236 863,5 37 570,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 762,9 1 304,9 -- 762,9---542,0--1 304,9 762,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 215,0 4 215,0 -- 4 501,0------4 215,0 --

1. Költségvetési szerv 4 215,0 4 215,0 -- 4 501,0------4 215,0 --

LÉTSZÁMKERET 4 226,0 4 771,0 -- 4 826,0------4 771,0 --

1. Költségvetési szerv 4 226,0 4 771,0 -- 4 826,0------4 771,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 849,5 -- -- -- -- -- -- -- 3 030,1
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Ügyészségek ( 03202 Ügyészségek )1

KIADÁSOK 38 677,0 36 951,5 -- 37 335,41 957,1529,8187,236 951,5 39 625,6

1 Működési költségvetés 36 338,2 35 640,5 -- 36 152,1-48,5531,8187,235 640,5 36 311,0

 / 1 Személyi juttatások 24 656,0 25 010,9 -- 25 353,6-184,8409,5147,425 010,9 25 383,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 24 829,9 -- 25 188,7------24 829,9 25 218,1

Külső személyi juttatások -- 181,0 -- 164,9------181,0 164,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

6 581,4 6 884,0 -- 7 075,144,7120,239,86 884,0 7 088,7

 / 3 Dologi kiadások 4 148,5 3 739,4 -- 3 647,622,02,1--3 739,4 3 763,5

Készletbeszerzés -- 543,5 -- 542,7------543,5 542,7

Kommunikációs szolgáltatások -- 499,9 -- 440,7------499,9 485,8

Szolgáltatási kiadások -- 1 840,0 -- 1 881,9------1 840,0 1 928,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 37,5 -- 24,3------37,5 25,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 818,5 -- 758,0------818,5 780,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 952,3 6,2 -- 75,869,6----6,2 75,8

Nemzetközi kötelezettségek -- 1,2 -- 1,8------1,2 1,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 3,9-------- 3,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 36,4 -- -- 66,4-------- 66,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 915,9 5,0 -- 3,7------5,0 3,7

2 Felhalmozási költségvetés 2 338,8 1 311,0 -- 1 183,32 005,6-2,0--1 311,0 3 314,6

 / 6 Beruházások 1 672,7 1 225,0 -- 1 079,61 969,0-2,0--1 225,0 3 192,0

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 85,3-------- 85,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 768,2 -- 217,3------768,2 1 041,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 174,1 -- 226,5------174,1 495,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 22,2 -- 387,6------22,2 668,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 260,5 -- 162,9------260,5 901,7

 / 7 Felújítások 253,5 30,0 -- 3,2-7,9----30,0 22,1

Ingatlanok felújítása -- 23,6 -- 2,5------23,6 17,3

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 6,4 -- 0,7------6,4 4,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 412,6 56,0 -- 100,544,5----56,0 100,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 331,2 -- -- 0,1-------- 0,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

71,4 46,0 -- 90,4------46,0 90,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 10,0 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

BEVÉTELEK 1 633,4 88,0 -- 984,0859,410,3--88,0 957,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 163,2 -- -- 1,91,9------ 1,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 163,2 -- -- 1,9-------- 1,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 179,8 -- -- 822,9822,9------ 822,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

179,8 -- -- 822,9-------- 822,9

3 Közhatalmi bevételek -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 0,1-------- 0,1

4 Működési bevételek 198,8 37,0 -- 49,3--12,3--37,0 49,3

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 22,0 -- 23,0------22,0 23,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 5,0 -- 3,5------5,0 3,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 10,0 -- 7,5------10,0 7,5

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 158,3 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 0,2 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 40,3 -- -- 14,9-------- 14,9

5 Felhalmozási bevételek 14,6 5,0 -- 3,2------5,0 3,2

 / 1 Immateriális javak értékesítése 14,6 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- 5,0 -- 3,2------5,0 3,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 5,6 -- -- -----1,8---- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5,6 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71,4 46,0 -- 106,634,6-0,3--46,0 80,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

71,4 46,0 -- 106,6---0,3--46,0 80,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 978,7 -- -- 1 053,51 097,7------ 1 097,7

8 Maradvány igénybevétele 1 978,7 -- -- 1 053,51 097,7------ 1 097,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 978,7 -- -- 1 053,51 097,7------ 1 097,7

Maradvány igénybevétele 1 978,7 -- -- 1 053,51 097,7------ 1 097,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 978,7 -- -- 1 053,5-------- 1 097,7

TÁMOGATÁSOK 36 153,0 36 863,5 -- 37 570,2--519,5187,236 863,5 37 570,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 36 153,0 36 863,5 -- 37 570,2--519,5187,236 863,5 37 570,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 36 153,0 36 863,5 -- 37 570,2--519,5187,236 863,5 37 570,2

Központi, irányító szervi támogatás 36 153,0 36 863,5 -- 37 570,2--519,5187,236 863,5 37 570,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 215,0 4 215,0 -- 4 501,0------4 215,0 --

LÉTSZÁMKERET 4 226,0 4 771,0 -- 4 826,0------4 771,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 088,1 -- -- -- -- -- -- -- 2 272,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )3

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

EU-tagságból eredő feladatok ( 03202 Ügyészségek )33
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK -- 42,0 -- -----42,0--42,0 --

1 Működési költségvetés -- 42,0 -- -----42,0--42,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 42,0 -- -----42,0--42,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 42,0 -- --------42,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 42,0 -- -----42,0--42,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 42,0 -- -----42,0--42,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 42,0 -- -----42,0--42,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 42,0 -- -----42,0--42,0 --

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

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata ( 03202 Ügyészségek )43

KIADÁSOK 28,4 30,0 -- 33,6--28,5--30,0 58,5

1 Működési költségvetés 28,4 30,0 -- 33,6--28,5--30,0 58,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 30,0 -- 5,1------30,0 30,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- 30,0 -- 5,1------30,0 30,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 28,4 -- -- 28,5--28,5---- 28,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 26,9 -- -- 28,5-------- 28,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 26,9 -- -- 28,5--28,5---- 28,5

8 Maradvány igénybevétele 26,9 -- -- 28,5--28,5---- 28,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 26,9 -- -- 28,5--28,5---- 28,5

Maradvány igénybevétele 26,9 -- -- 28,5--28,5---- 28,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 26,9 -- -- 28,5-------- 28,5

TÁMOGATÁSOK 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0

Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 28,5 -- -- -- -- -- -- -- 24,9

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )53

KIADÁSOK 972,1 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 972,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 972,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 972,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 972,1 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 972,1 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 972,1 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 972,1 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 972,1 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )63

KIADÁSOK -- 732,9 -- 732,9--732,9--732,9 1 465,8

1 Működési költségvetés -- 732,9 -- --------732,9 732,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 732,9 -- --------732,9 732,9

Tartalékok -- 732,9 -- --------732,9 732,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 732,9--732,9---- 732,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 732,9--732,9---- 732,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 732,9-------- 732,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 732,9--732,9---- 732,9

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 732,9--732,9---- 732,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 732,9--732,9---- 732,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 732,9--732,9---- 732,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 732,9-------- 732,9

TÁMOGATÁSOK 732,9 732,9 -- 732,9------732,9 732,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 732,9 732,9 -- 732,9------732,9 732,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 732,9 732,9 -- 732,9------732,9 732,9

Központi, irányító szervi támogatás 732,9 732,9 -- 732,9------732,9 732,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 732,9 -- -- -- -- -- -- -- 732,9

A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására 
irányuló jogügyletek feltárása és megakadályozása ( 03202 Ügyészségek )

73

KIADÁSOK -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

1 Működési költségvetés -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 500,0 -- --------500,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

VIII.  fejezet

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 1 323 143110

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 375 98036

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 4 190 640538

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 7 257 7791 079

bírósági titkár, alügyész 431 467125

bírósági fogalmazó, fogalmazó 642 497286

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 1 574 408336

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 3 282 0931 320

fizikai alkalmazott 775 017441

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 19 853 0244 271

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 18 0901

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 18 0901

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 19 871 1144 272

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 4 826

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

4 307

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 4 501

Üres álláshelyek száma az időszak végén 325

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 163

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

4 501
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

VIII.  fejezet

VIII. ÜGYÉSZSÉG

1 Ügyészségek

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 1 323 143110

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 375 98036

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 4 190 640538

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 7 257 7791 079

bírósági titkár, alügyész 431 467125

bírósági fogalmazó, fogalmazó 642 497286

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 1 574 408336

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 3 282 0931 320

fizikai alkalmazott 775 017441

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 19 853 0244 271

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 18 0901

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 18 0901

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 19 871 1144 272

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 4 826

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

4 307

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 4 501

Üres álláshelyek száma az időszak végén 325

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 163

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

4 501
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
 
A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) szerint a helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásainak 
2014. évi eredeti előirányzatát 715 854,9 millió forintban határozta meg az Országgyűlés.  
 
A helyi önkormányzatokat megillető központi források alakulását a következő táblázat mutatja be.  
 

A helyi önkormányzatokat 2014. évben megillető központi költségvetési kapcsolatból 
származó források alakulása 

millió forint 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Állami támogatások és  
hozzájárulások 715 854,9 723 943,9 723 640,9 

 
 
1. Cím: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak 
megfelelően az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes 
feladatainak – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő 
– ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek 
alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. 2014. évben e 
felhasználási kötöttséggel járó támogatások a költségvetési törvény 2. mellékletében jelentek meg. 
 
A költségvetési törvény 28. §-a szerinti felhatalmazásnak megfelelően a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a települési 
önkormányzatokat működésük és ágazati feladataik ellátásához – a „Nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ártalmatlanítása”, a „Megyei önkormányzatok működésének támogatása”, az 
„Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése” és „A települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása” kivételével – megillető támogatások összegét már 2014. január 5-ét 
megelőzően (január 2-án) elérhetővé tette.  
 
A helyi önkormányzatokat eredeti előirányzatként 574 573,8 millió forint feladathoz kötött 
támogatás illette meg. Az év folyamán ez az előirányzat 544 873,4 millió forintra módosult az 
alábbiak szerint:  
 

1. Az önkormányzatok 2014. évi feladatmutatóit érintő lemondások és pótigények:  
    
 aa) júniusi lemondás összege: -4 443,7 millió forint, 
 ab) júniusi pótigénylés összege: 4 185,7 millió forint, 
 ba) októberi lemondás összege: -2 513,3 millió forint, 
 bb) októberi pótigénylés összege: 1 641,0 millió forint. 
 

2. A helyi önkormányzatok egymás közötti feladat átadásakor,  
 keletkezett előirányzat-csökkenés: -307,6 millió forint. 

 
3. A helyi önkormányzatok egymás közötti feladat átvételekor,  
 keletkezett előirányzat-növekedés: 327,3 millió forint. 

4. Nem helyi önkormányzat részére történt évközi feladat 
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 átadások miatti előirányzat-csökkenés: -175,4 millió forint. 
 

5. Nem helyi önkormányzattól történt évközi feladat 
 átvételek miatti előirányzat-növekedés: 14,5 millió forint. 

 
6. Év közben az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzatról történt  
 átcsoportosítások miatti változás: -28 454,0 millió forint. 
 

7. Év végén az előirányzatok pótlására (A települési önkormányzatok működésének támogatása, 
hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz), végrehajtott  

 előirányzat változások eredménye: 25,1 millió forint. 
 

A teljesítés 53,0 millió forinttal maradt el a módosított előirányzattól. A helyi önkormányzatok 
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása eredeti és módosított előirányzatát, 
illetve a teljesítés összegét alcímenként a törvényjavaslat 1. mellékletével összhangban a 
2. melléklet tartalmazza. 
 

1. alcím: A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

3. A megyei önkormányzatok működésének támogatása 
 
Az Országgyűlés a megyei önkormányzatok működésének támogatására 4 891,3 millió forint 
előirányzatot hagyott jóvá melyet teljes egészében felhasználtak az érintett önkormányzatok a 
következők szerint: 

 

 

Baranya Megyei Önkormányzat 

millió forint 

  

247,0 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 279,4 

Békés Megyei Önkormányzat 239,9 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat  318,1 

Csongrád Megyei Önkormányzat 254,4 

Fejér Megyei Önkormányzat 255,4 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 261,2 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 283,0 

Heves Megyei Önkormányzat 226,8 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 227,6 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 245,9 

Nógrád Megyei Önkormányzat 201,2 

Pest Megyei Önkormányzat 452,1 

Somogy Megyei Önkormányzat 229,2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 286,8 

Tolna Megyei Önkormányzat 208,3 

Vas Megyei Önkormányzat 214,6 

Veszprém Megyei Önkormányzat 238,6 
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Zala Megyei Önkormányzat 221,8 

Összesen: 4 891,3 
 

3. alcím: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása 

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
 

Az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése elnevezésű jogcímcsoportra a költségvetési 
törvény által biztosított 93 223,2 millió forint összegű eredeti előirányzat 64 768,9 millió forintra 
teljesült. 
 
E jogcímcsoportról a Kormány a 1593/2014. (X. 30.) számú határozatban 20 000,0 millió forint 
előirányzat átcsoportosításról döntött a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára, 
továbbá az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozatban 770,0 millió forint többletforrást biztosított 
a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára. Az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 
létrehozásra került a 38. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím 1-68. alcímekkel, 
amelynek javára átcsoportosított összeg 2 610,0 millió forint volt. A 1871/2014. (XII. 31.) Korm. 
határozat értelmében e jogcímcsoport előirányzatát csökkentve 74,0 millió forint összegű további 
átcsoportosításra került sor a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 3. Helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím javára.  
 
E jogcímcsoportról fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás is történt november hónapban, 
amikor a IX. fejezet 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 
cím 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések alcímének 2. Egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás elnevezésű jogcímcsoportjára 3 000,0 millió 
forint, és a 18. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása címre 
2 000,0 millió forint összeg került. 
 
Az átcsoportosítások után a módosított előirányzat 64 769,2 millió forint lett. 
 
A támogatás a költségvetési törvény által meghatározott különféle szociális segélyek és azokhoz 
kapcsolódó kifizetések önkormányzatok általi visszaigénylésére szolgált. E jogcímcsoport 
terhére igényelhette az önkormányzat a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, 
adósságcsökkentési támogatás, az előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülékek 
felszerelési költségei összege a 90%-ának, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
összege 80%-ának megtérítését. 
Az előirányzat szolgált még forrásként a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram 
keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás 
visszaigénylésére is. Ezen előirányzatból kapták vissza az önkormányzatok a hajléktalan 
személyek részére megállapított rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás és az óvodáztatási 
támogatás 100%-át is.  
 
A támogatásból az önkormányzatok jogosultak voltak visszaigényelni  
• az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek után,  
• az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek után, valamint  
• a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot 

korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet szerint érintettek után a 
személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-át.  
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A fentieken túl a 93/2005. (V.21.) Korm. rendelet alapján az 1050/2005. (V.21.) Korm. 
határozatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére 
felvett – és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott – 
hitel kamatterhének 100%-át igényelhették vissza. 

 
 
2 cím: A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 
 
1-21. a költségvetési törvény 3. melléklete szerint előirányzatok 
 
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok cím eredeti előirányzata 
94 344,2 millió forint volt.  
- Kormány hatáskörben végrehajtott elvonások tíz alcím előirányzatát érintették (Lakossági 

közműfejlesztés támogatása, Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos 
árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező 
bevételkiesés ellentételezése, Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
támogatása, Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása, Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása, Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 
biztosítása, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, A 2013. évről áthúzódó 
bérkompenzáció támogatása, Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb 
támogatása, A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása), 
összességében 15 103,2 millió forint csökkenést eredményezve.  

- A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások csupán egyetlen előirányzatot 
érintettek, a 10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések alcímet (6 030,0 millió 
forint). Az alcímről történt az átcsoportosítások 2 500,0 millió forint többletforrást biztosítottak 
az 1. Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása jogcímcsoportnak és 3 530,0 millió forint többletforrást eredményeztek a 2. Egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás jogcímcsoportnak.  
 

Valamennyi hatáskört érintő módosítások eredményeként a módosított előirányzat 85 271,0 millió 
forintra csökkent. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok cím 
85 242,4  millió forintra teljesült. 
 
A költségvetési törvény 3. mellékletében szereplő, a Helyi önkormányzatok által felhasználható 
központosított előirányzatok alakulása alcímenként: 
 

1.) Lakossági közműfejlesztés támogatására az Országgyűlés által jóváhagyott eredeti 
előirányzat 1 350,0 millió forint volt. A Kormány átcsoportosítást hajtott végre az 1721/2014. 
(XII. 5.) Korm. határozatban, melynek az összege 1 100,0 millió forint volt, ez a XIV. 
Belügyminisztérium fejezet javára került átadásra. Az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat 
alapján létrehozásra került a 38. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím 1-68. 
alcímekkel, amelyre erről az alcímről 210,0 millió forint átcsoportosítása vált szükségessé. A 
módosított előirányzat így 40,0 millió forint, az éves teljesítés összege 38,6 millió forint lett.  

 
2.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a költségvetés 4 500,0 millió forintot 
biztosított. A támogatást a 8/2014. (I. 31.) BM rendelet szerint azon önkormányzatok vehették 
igénybe, ahol az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és 
szennyvíz-szolgáltatás, valamint a más víziközműtől vásárolt (átvett) lakossági célú ivóvíz 
ráfordításai magasak voltak. Emellett az előirányzat szolgált részbeni fedezetül az egészséges 
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ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításainak támogatására is azon 
önkormányzatok esetében, ahol az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata 
alapján kötelesek voltak a lakosok részére az ivóvizet zacskós, palackos kiszerelésben, vagy 
tartálykocsis szállítással biztosítani. A támogatás csak a lakossági célú felhasználás miatt átvett 
vízmennyiség után volt igényelhető. A BM rendeletben rögzített, a támogatás megítéléséhez 
szükséges valamennyi feltételét teljesítő önkormányzatok 4 499,2 millió forintot használtak fel.  

 
3.) Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók 
versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező 
bevételkiesés ellentételezésére a költségvetés 5 000,0 millió forintot biztosított. Az előirányzat 
a Magyarországon 2013. július 1. napjától bevezetett, megtett úttal arányos díjszedési rendszer 
miatti fuvarozói versenyképességet javító intézkedések hatásaként a települési 
önkormányzatoknál jelentkező, az önkormányzatokat megillető gépjárműadó és iparűzési 
adóbevétel 2013. évi kiesése (a továbbiakban: bevételkiesés) ellentételezésére szolgált. 
Az ellentételezés két részletben történt: 2014. február 28-áig az előleg összegének, 2014. 
augusztus 29-éig a megállapított támogatás előleggel csökkentett összegének folyósítására 
került sor. Az előleg összegének megállapítása az államháztartásért felelős miniszter által 
kiadott útmutató alapján végzett – a bevételkiesés 2013. évi várható összegére vonatkozó, 2014. 
január 20-áig történő – felmérés alapján történt. Október hónap végén, a Kormány a 
1593/2014. (X. 30.) határozatban erről az alcímről 3 100,0 millió forint egyszeri előirányzat 
átcsoportosításáról döntött a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára. Az 1826/2014. (XII. 23.) 
Korm. határozat alapján létrehozásra került a 38. Egyes önkormányzatok feladatainak 
támogatása cím 1-68. alcímekkel, amelynél az átcsoportosítás összege 29,0 millió forint volt. A 
módosított előirányzat így 1 871,0 millió forint, míg az éves teljesítés összege 1 870,3 millió 
forint lett.  
 
4.) Kompok, révek fenntartásának, felújításának 192,0 millió forint összegű támogatásából 
43 önkormányzat részesült. A támogatást a 17/2014. (IV. 8.) NFM rendelet szerint lehetett 
igényelni. Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az 
azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgált. A Költségvetési 
törvénybe kitétel volt, hogy a kompközlekedés fenntartásához Mohács város önkormányzatát 
legalább 30 millió forint, Dunafalva község önkormányzatát legalább 12 millió forint illette 
meg az előirányzatból. Az előirányzatból összesen 41 önkormányzat részesült. A pénzügyi 
teljesítés megegyezett az előirányzattal.  
 
5.) A határátkelőhelyek fenntartásának támogatására jóváhagyott 85,0 millió forintból 65 
közúti határátkelőhelyet fenntartó önkormányzat – a határforgalom arányában, illetve 
határátkelő helyenként minimum 20 000 forint összegben – kapott támogatást. Az előirányzat 
teljes összege felhasználásra került. 
 
6.) A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásának 
előirányzata 2014. évben 4 214,2 millió forint volt.  
Ez az előirányzat szolgált forrásul a települési önkormányzatnak és a társulásnak az általa 
fenntartott intézményekben a 2013. évben megítélt és 2014. évben esedékes, valamint a 
tárgyévi döntések alapján 2014. évben ténylegesen kifizetett létszámcsökkentéssel kapcsolatos, 
továbbá a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi 
CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetésekhez kötődő támogatásokra. 
A települési önkormányzatok a létszámcsökkentési igényeiket év közben három ütemben 
nyújthatták be: az I. ütemben 2014. április 12-éig, a II. ütemben 2014. július 12-éig, a III. 
ütemben 2014. szeptember 27-éig. 
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A belügyminiszter által a 2014. évi ütemekben megítélt, valamint a 2013. évben megítélt és 
2014. évben esedékes támogatások folyósítására összesen 72 önkormányzat esetében, 167,3 
millió forint összegben került sor. 
A prémiumévek programmal kapcsolatos kifizetések 135 önkormányzatot 430,0 millió forint 
összegben érintettek. 
Év végén két alkalommal, előbb az 1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat alapján 3 500,0 millió 
forinttal, majd az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 110,0 millió forinttal csökkent 
az előirányzat, így a módosított előirányzat 604,2 millió forint lett. 
 
Mindezek figyelembevételével a fenti támogatások 180 önkormányzat szervezési feladatai 
megoldását segítették, mindösszesen 597,3 millió forint összegben. 
 
7.) Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása alcím eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt. Az előirányzatból támogatást 
igényelhetett a települési önkormányzat azon magánszemély tulajdonosok támogatására, 
akiknek a martinsalakból épült – építési és használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel 
rendelkező – lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott kérelme és a szakértői 
vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt támogatást az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az épületek károsodásának mértékére (kategóriáira) 
tekintettel sorolta be. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeit az ózdi martinsalak felhasználásával 
készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 
határozta meg. A támogatási igényeket – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
folyósításra vonatkozó kezdeményezésének sorrendjében – a tárgyévben rendelkezésre álló 
előirányzat mértékéig lehetett teljesíteni. Év végén erről az előirányzatról az 1871/2014. (XII. 
31.) Korm. határozattal 21,0 millió forint összegű átcsoportosításra került sor a költségvetési 
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 3. Helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím javára. A módosított 
előirányzat így 279,0 millió forint, míg az éves teljesítés összege 278,7 millió forint lett. Ez az 
összeg 13 településen 25 károsult számára jelentett segítséget.  
 
8.) Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása eredeti előirányzata 16 900,0 millió forint volt. Év közben 
Kormány hatáskörben az alábbi átcsoportosítások történtek: 

• az 1593/2014. (X. 30.) Korm. határozat alapján 2 167,2 millió forint, 
• az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 3 500,0 millió forint, 
• az 1871/2014. (XII. 31.) Korm. határozat alapján 70,0 millió forint  

került átcsoportosításra. Mindezeket követően a módosított előirányzat 11 162,8 millió forintra 
alakult.  

 
E támogatásra 2014. évben a 6/2014. (I. 31.) BM rendelete szabályozása alapján lehetett 
pályázni. Az érintett önkormányzatokkal kötött támogatási szerződések alapján 2014. évben 
összesen 11 157,9 millió forint összegű EU Önerő Alap támogatás kifizetésére került sor, amely 
60 db 2014. évben megítélt (760,5 millió forint) és 375 db korábbi években odaítélt 
önkormányzati beruházás megvalósítását segítette.  
 
9.) Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása alcím eredeti 
előirányzata 2 640,0 millió forint volt. A települési önkormányzat részére szociális nyári 
gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának 
részletes szabályairól szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet alapján azon helyi 

888



 7

önkormányzatok igényelhették a támogatást, amelyek 2014. június 16. és augusztus 29. közötti 
időszakban vállalták, hogy legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak legalább 44, 
legfeljebb 54 napig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
számára. A támogatás maximum összege napi 440 Ft/fő volt.  
 
A támogatást 1270 önkormányzat igényelte. A rendelet ebben az évben is lehetőséget biztosított 
arra, hogy a visszafizetett támogatás összegéből utólagosan kiegészítő támogatásban 
részesüljenek azok az önkormányzatok, akik önerő biztosítása mellett szervezték meg az 
étkeztetést. 219 önkormányzat kapott így november hónapban plusztámogatást.  
Év végén az 1871/2014. (XII. 31.) Korm. határozatban 46,0 millió forint összegű 
átcsoportosításra került sor költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím 1. Önkormányzati 
fejezeti tartalék alcím javára. A módosított előirányzat így 2 594,0 millió forint, míg az éves 
teljesítés összege 2 593,5 millió forint lett. 
 
10.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
 
a) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata 10 000,0 millió forint volt. Az előirányzat a 
2012. évi költségvetési törvény 76/C. §-a szerinti, illetve a 2013. évi költségvetési törvény 72-
74/A. §-ai szerinti önkormányzati adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési célú pályázatai támogatására szolgált.  
Az 1781/2014. (XII. 18.) Korm. határozat hozta létre a 31. Szekszárd Megyei Jogú Város 
feladatainak támogatása címet, amelyre 300,0 millió forint került átcsoportosításra. Az 
1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján létrehozásra került a 38. Egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása cím 1-68. alcímekkel, amelyre erről az előirányzatról 70,0 millió forint 
összeg került átcsoportosításra.  
Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításra (e támogatás emelésére) is sor került 2 500,0 
millió forint összegben a IX. fejezet 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása cím 1. 
Önkormányzati fejezeti tartalék alcím terhére.  
A módosított előirányzat így 12 130,0 millió forint, míg az éves teljesítés összege 12 129,9 
millió forint lett. 1055 db, jellemzően 2000 fő lakos alatti település jutott így fejlesztési célú 
támogatáshoz. 
 
b) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás jogcímcsoport 
eredeti előirányzata 1 000,0 millió forint volt. Fejezeti hatáskörben erre az előirányzatra év 
közben 500,0 millió forint került átcsoportosításra az Önkormányzati fejezeti tartalékból, majd 
további 30,0 millió forint. Novemberben az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
jogcímről újabb 3 000,0 került átcsoportosításra fejezeten belül. Így a módosított előirányzat 
4 530,0 millió forintra emelkedett. A támogatás igényléséről, folyósításáról és elszámolásának 
részletes szabályairól 4/2014. (I. 31.) BM rendelet határozta meg a következő két jogcím 
feltételrendszerét.  
 
ba) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 
Az előirányzatból támogatást igényelhetett a települési önkormányzat, továbbá az intézményi 
társulás székhely önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye 
fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint volt. 
A pályázati előirányzatból 168 önkormányzat részesült 3 341,3 millió forint összegű 
támogatásban. 
 
bb) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
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Az előirányzatból támogatást igényelhetett a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, 
sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény 
létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint volt. 
Ezen pályázati előirányzatból 84 önkormányzat részesült 1 177,6 millió forint összegű 
támogatásban.  
 
Nem volt nyújtható az ba)-bb) pont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt 
műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesült. A támogatással 
létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, 
kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból 
származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. 
Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
engedélyével történhet.  
Az előirányzat 4 518,9 millió forintra teljesült.  
 
c) Egyes fővárosi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása 
 
ca) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, 
Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása 
jogcím eredeti előirányzata 1 000,0 millió forint volt. Az előirányzat nyújtott fedezetet a Széll 
Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztésének, a budai fonódó 
villamoshálózat kiépítésének, valamint a fogaskerekű felújításának és Széll Kálmán térre való 
behozatalának támogatására. Ezen kívül fedezetet nyújtott Káposztásmegyer vasúti 
megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának és egyéb fővárosi közösségi közlekedés 
fejlesztésének támogatására. A Fővárosi Önkormányzatnak – szerződéskötést követően – az 
előirányzat teljes összege kiutalásra került. 
 
cb) Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai 
karbantartásának támogatása jogcím eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt. Az 
előirányzat nyújtott fedezetet az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi 
szakaszai karbantartásának támogatására. A Fővárosi Önkormányzatnak – szerződéskötést 
követően – az előirányzat teljes összege kiutalásra került. 

cc) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása jogcím eredeti 
előirányzata 500,0 millió forint volt. Az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 
létrehozásra került a 38. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím 1-68. 
alcímekkel. Az átcsoportosítás során az előirányzat teljes összege – 500,0 millió forint – 
elvonásra került, miután a kedvezményezett Fővárosi Önkormányzat elállt szerződéskötési 
szándékától.  

d) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása jogcímcsoport eredeti előirányzata 
1 500,0 millió forint volt. Az igénybevett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal 
azonos eljárás alapján, az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások 
figyelembevételével, a kerületi önkormányzathoz beérkezett, a kerületi önkormányzat által 
igazolt, a burkolatlan utak megszüntetési munkálatairól kiállított számlák alapján történt. A 
támogatás folyósítása az alábbiak szerint történt: január 25-éig 500 millió forint, április 25-éig 
500 millió forint, július 25-éig 500 millió forint. E jogcímcsoporton 23 fővárosi kerület 
önkormányzata, részesülhetett támogatásban. Az előirányzat teljes összege felhasználásra 
került. 
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e) Normafa park rehabilitációjának támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata 620,0 
millió forint volt. A támogatás Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatát 
illette meg – a Normafa területének történelmi szabadidő- és sport hagyományait megőrizve – a 
sétautak, futópályák, hegyi kerékpárutak, játszótér és sípálya területének rehabilitációjával, a 
szükséges kiszolgáló létesítmények megteremtésével, a közbiztonság javításával, a közlekedés 
és a parkolás rendezésével kapcsolatos feladatok előkészítéséhez és megvalósításához, valamint 
a terület vagyonkezeléséhez kapcsolódó feladatok ellátásához. A Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Önkormányzatának – szerződéskötést követően – az előirányzat teljes összege 
kiutalásra került. 
 
11.) „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása alcím 
eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt. A támogatás igényléséről, folyósításáról és 
elszámolásának részletes szabályairól szóló 49/2014. (XI. 21.) EMMI rendelet alapján 10 
önkormányzat összesen 100,0 millió forint összeget használt fel a filmszínházak digitális 
vetítésre történő átálláshoz a műszaki, technikai feltételeinek biztosítására. 
 
12.) Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai 
támogatása alcím eredeti előirányzata 820,0 millió forint volt. Az előirányzat felhasználása az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat alapján történt. Könyvtári 
támogatásban az általa fenntartott nyilvános könyvtár után 553 önkormányzat, a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásból pedig 522 önkormányzat részesült támogatásban. Erről az 
előirányzatról teljesült a múzeumok támogatására 72 önkormányzat által elnyert összeg 
folyósítása is. Az előirányzat 819,4 millió forintra teljesült. A felhasználást a 9/2014. (II. 3.) 
EMMI rendeletet szabályozta. 
 
13.) A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatásának eredeti előirányzata 1 250,0 
millió forint volt. Az előirányzat a 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a települési 
önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2013. december havi keresete után járó 
bérkompenzációjának támogatására szolgált.  
Az 1781/2014. (XII. 18.) Korm. határozat hozta létre a 31. Szekszárd Megyei Jogú Város 
feladatainak támogatása címet, amelyre 250,0 millió forint került átcsoportosításra. Az 
1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján létrehozásra került a 38. Egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása cím 1-68. alcímekkel, amelyekre erről az alcímről átcsoportosított 
összeg 38,0 millió forint volt. Így a módosított előirányzat 962,0 millió forint lett. A teljesítés 
során 961,8 millió forintot használt fel az érintett 2677 önkormányzat. 
 
14.) A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása 
alcím eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt. A támogatás Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát illette meg azzal, hogy – a Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft.-n keresztül 
– a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak 
megvalósításához használható fel. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával megtörtént a 
szerződéskötés és az előirányzat teljes összege kiutalásra került. 
 
15.) Üdülőhelyi feladatok támogatása előirányzatra 11 524,0 millió forintot irányzott elő az 
Országgyűlés a költségvetési törvényben. E támogatás mértéke az üdülővendégek tartózkodási 
ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint volt. A támogatás az 
üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2012. évi tény adatai 
alapján került folyósításra. A teljesítés során 11 523,4 millió forint került utalványozásra az 
érintett 677 önkormányzat részére.  
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16.) Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása előirányzata 
2 500,0 millió forint volt. A támogatást az önkormányzatok  
- korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési 

önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének 
támogatására, valamint 

- a köznevelési intézmények kiegészítő támogatására  
kapták. 

Az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján létrehozásra került a 38. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím 1-68. alcímekkel, amelyekre ezen alcímről 
átcsoportosított összeg 84,0 millió forint volt, így a módosított előirányzat 2 416,0 millió forint 
lett. A teljesítés során 2 415,6 millió forint került kiutalásra az érintett 337 önkormányzat 
részére. 
 
17.) A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása eredeti előirányzata 814,0 
millió forint volt.  A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a 
KEKKH által 2013. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat 
adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illette meg. Az 
előirányzat teljes összege kiutalásra került. 
 
18.) A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatásának eredeti 
előirányzata 24 000,0 millió forint volt. Az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról 
szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, a Fővárosi Önkormányzat 
által kötelezően ellátandó feladatok támogatására szolgált. A támogatást a fővárosi helyi 
közösségi közlekedés 2014. évi működésének támogatására volt fordítható. A Fővárosi 
Önkormányzattal megtörtént a szerződéskötés és az előirányzat teljes összege kiutalásra került 
a támogatási szerződésben előírt módon.  
 
19.) A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásának eredeti 
előirányzata 2 013,0 millió forint volt. Az előirányzatból támogatást – a Budapest Főváros 
Önkormányzata kivételével – az a települési önkormányzat igényelhette, amely a településen a 
tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve 
költségvetési szervet tartott fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az 
önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést 
kötött, vagy egyéb a tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen 
átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés). 
 
A támogatás a települési önkormányzatnak az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK 
rendelete alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – 
tárgyévet megelőző évi – vesztesége erejéig volt igényelhető. 
 
A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi 
szempontból súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában került 
elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, és a településkategóriák 
tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. 
A támogatás igénylésénél a települési önkormányzatnak nyilatkoznia kellett, hogy a helyi 
közlekedés ellátásához és fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben szolgáltatónként milyen 
összegű saját forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati saját 
forrást legfeljebb 25%-kal haladhatta meg. 
A 1871/2014. (XII. 31.) Korm. határozat értelmében ezen alcím előirányzatát csökkentve 8,0 
millió forint összegű további átcsoportosításra került sor a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím 1. Önkormányzati 
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fejezeti tartalék alcím javára. Így a módosított előirányzat 2 005,0 millió forint lett. Az 
előirányzat 2 004,9 millió forintra teljesült. 
 
20.) „Szombathely a segítés városa” program támogatása alcím eredeti előirányzata 22,0 
millió forint volt. A támogatás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát illette meg a 
„Szombathely a segítés városa” program megvalósítása érdekében. Az újraélesztési program 
célja a hirtelen szívhalál, mint halálok csökkentésének az elősegítése, a korai és elkerülhető 
halálozás életmódbeli tényezőinek javítása az újraélesztés oktatásán, a lakosság képzésén 
keresztül. Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzatával megtörtént a szerződéskötés és 
az előirányzat teljes összege kiutalásra került. 
 
21.) A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása alcím eredeti 
előirányzata 500,0 millió forint volt. A támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát 
illette meg a várospolitikai célból kiemelt jelentőségű Miskolctapolcai Strandfürdő és 
környezetének fejlesztéséhez, a korábbi strand területének rehabilitációjához, nemzetközi 
versenyek megtartására is alkalmas úszómedence és kiszolgáló épületek, valamint élményfürdő 
kialakításához. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával megtörtént a szerződéskötés és 
az előirányzat teljes összege kiutalásra került. 

 
 
3. cím: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
 
 

1. Önkormányzati fejezeti tartalék 
Az  Önkormányzati fejezeti tartalék eredeti előirányzata 38 636,9 millió forint volt, amelyet a 
következő címen levont illetve befolyt összegek csökkentettek mindösszesen 38 502,6 millió 
forinttal: 
 

1. Kormány hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként (-25 261,5 millió forint) a 
 

 1083/2014. (II. 26.) Korm. határozat alapján a Világörökség részét képező  
 tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztési  
 támogatása érdekében ezen alcím terhére -2 172,1 millió forint, 

 1175/2014. (III. 26.) Korm. határozat alapján az új 13. cím 
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -2 000,0 millió forint, 

 1159/2014. (III. 20.) Korm. határozat alapján az új 15. cím 
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -100,0 millió forint, 

 1099/2014. (III. 04.) Korm. határozat alapján az új 16. cím  
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -207,0 millió forint, 

 1148/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján az új 18. cím 
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -1 600,0 millió forint, 

 1202/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján az új 19. cím 
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -300,0 millió forint, 

 1281/2014. (IV. 30.) Korm. határozat alapján az új 20. cím 
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -20,0 millió forint, 

  1456/2014. (VIII. 14.) és 1822/2014. (XII. 19.) Korm. határozatok 
 alapján az új 22. cím létrehozása érdekében ezen alcím terhére -2 550,0 millió forint, 

  1507/2014. (IX. 10.) Korm. határozat alapján az új 23. cím  
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -200,0 millió forint, 
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 1516/2014. (IX. 16.) Korm. határozat alapján az új 24. cím  
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -3 000,0 millió forint, 

 1496/2014. (IX. 4.) Korm. határozat alapján az új 25. cím 
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -60,0 millió forint, 

 1494/2014. (IX. 4.) Korm. határozat alapján az új 26. cím 
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -1 000,0 millió forint, 

 1657/2014. (XI. 19.) Korm. határozat alapján az új 27. cím 
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -700,0 millió forint, 

 1693/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján az új 28. cím 
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -200,0 millió forint, 

 1654/2014. (XI. 17.) Korm. határozat alapján az új 29. cím  
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -9 000,0 millió forint 
 1785/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján Fővárosi  

 Önkormányzat – FROK visszafizetés (majd tovább utalás)  -900,0 millió forint 

 1805/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az új 33. cím 
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -174,4 millió forint, 

 1805/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az új 34. cím  
 létrehozása érdekében ezen alcím terhére -1 470,0 millió forint 
 1871/2014. (XII. 31.) Korm. határozat alapján ezen alcím  
 előirányzata javára 392,0 millió forint 
 előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé 2014. év folyamán. 

 
2. Fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként (10 776,0 millió forint) a 

következőkben részletezettek növelték az előirányzatot: 
 

a helyi önkormányzatok által 2014. évi feladatmutatóit érintő felmérések (lemondások, 
pótigények, feladat átadások, átvételek) eredményeként rendelkezésre álló források 
 1 085,5 millió forint 

a helyi önkormányzatok által az év során folyamatosan 
visszafizetett összegek 9 690,5 millió forint 
 

 
a következőkben részletezettek csökkentették az előirányzatot (-3 030,0 millió forint) 
 

átcsoportosítás az „Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatása” jogcímcsoportra -2 500,0  millió forint 

 
átcsoportosítás az „Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás” 
jogcímcsoportra -530,0  millió forint 

 
Összességében a -25 261,5 millió forintot kitevő Kormány hatáskörben, és a 7 746,0 millió forint 
fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások eredményeként 21 121,4 millió forintra alakult 
ezen alcím módosított előirányzata. Ettől a teljesítés 134,3 millió forinttal maradt el a következők 
szerint:  
  

3. A tartalék terhére az alábbi kifizetések teljesültek (20 987,1 millió forint): 
 

Esztergom Város Önkormányzat 2013. évi, felfüggesztett nettó támogatásának folyósítása
 615,2 millió forint 
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A támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok 
és társulásaik részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege  
  1 422,6 millió forint  

 
A kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi 
önkormányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben 
kifizetett összege és kamatai 284,2 millió forint  

 
 

A tartalék előirányzat szolgált továbbá a rendkívüli önkormányzati támogatások forrásául. 
(2014. évben 1367 önkormányzat részesült összesen mintegy 18 666,0 millió forint összegű 
támogatásban, melyből az év folyamán Mohács Város Önkormányzata 0,9 millió forint rész-
támogatást visszafizetett 2014-ben.)  18 665,1 millió forint 
 

 
 

2. Megyei önkormányzati tartalék 
 
Megyei önkormányzati tartalék alcímen jóváhagyott eredeti előirányzat 500,0 millió forint volt. 
Az előirányzat szolgált a megyei önkormányzatok 2014. évi váratlan működési kiadásai 
támogatására, a működési bevételeik figyelembevételével. A támogatás igényléséről, 
folyósításáról és elszámolásának részletes szabályairól szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján 
a 19 megyei önkormányzat között került felosztásra. 
 

3. Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére 
irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja jóváhagyott 
eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt. 

 
a) Visszterhes kamattámogatást igényelhetett az a helyi önkormányzat, amely a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az 
egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául 
szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű volt, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által 
a kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára 
vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kellett kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és a helyi önkormányzatnak megállapodásban 
kellett rögzíteni. Kamattámogatást 2014. év során az önkormányzatok nem igényeltek. 

 
b) A helyi önkormányzatok az adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok 
díjához állami támogatást vehettek igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege – az általános 
forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint lehetett. A 
befejeződött adósságrendezési eljárást követően a pénzügyi gondnok díjáról meghozott bírósági 
határozatokban foglaltaknak megfelelően a következő önkormányzatoknál közreműködő 
pénzügyi gondnoki díjak kifizetésére került sor 2014. évben: 

  

 millió forint 

Tiszafüred 3,0  
Ősi 1,5  
Abádszalók 3,0  
Tiszaderzs 3,0  
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Nyírkarász 2,5  
Kőtelek 3,0  
Pölöskefő 1,0  
Tiszabő 3,0  
Nagykinizs 0,8  
Kiscsécs 3,0  

 
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló 
hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja támogatásának 2014. évi 
eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, melyből a Kormány átcsoportosítást hajtott végre az 
1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozatban, mely alapján létrehozásra került a 38. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím. Az átcsoportosítás összege 67,0 millió forint volt. 
A módosított előirányzat 33,0 millió forintra alakult, míg a teljesítés 23,8 millió forint lett. 

 
5. cím: Vis maior támogatás 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a helyi önkormányzatoknak 2014. évben is lehetőségük volt a vis 
maior keret terhére támogatást igényelni az előre nem látható természeti, vagy más eredetű veszély 
miatt szükségessé vált védekezés többletkiadásainak és az önkormányzati tulajdonban keletkezett 
károk helyreállításának finanszírozására.  
A költségvetési törvényben e célra 7 700,0 millió forint eredeti előirányzatot hagyott jóvá az 
Országgyűlés, amely év közben Kormányzati hatáskörben két alkalommal módosult. 1 800,0 millió 
forint a 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat, 870,0 millió forint az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. 
határozat alapján került elvonásra, így 5 030,0 millió forintra módosult e cím előirányzata. 
 
A vis maior támogatás cím előirányzatából 2014. évben 529 pályázatra – 400 önkormányzatot 
érintően – 5 025,2 millió forint támogatás került kifizetésre. E tárgyévi kifizetésből a korábbi évek 
döntéseire 290 pályázatot érintően 3 429,1 millió forintot folyósított a központi költségvetés. 
 
A vis maior támogatások 2014. évi előirányzatának és pénzforgalmi teljesítésének alakulását az 
5. melléklet tartalmazza. 
 
 
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet Kormány hatáskörben létrehozott új címei: 
 

• A Kormány 1055/2014. (II. 11.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetbe történő átcsoportosításról. Ennek keretében új 6. Szociális- és 
gyermekvédelmi ágazati pótlék címet hozott létre 5 555,8 millió forinttal, amelyről év 
közben az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján sor került 600,0 millió forint 
átcsoportosítására a 38. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím 1-68. alcímek 
létrehozására. Így 4 955,8 millió forint összegű lett a módosított előirányzat, amelytől 56,4 
millió forinttal maradt el a teljesülés. 
 

• A Kormány 1025/2014. (I. 30.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetbe történő átcsoportosításról. Ennek keretében új 7. Duna-korzó 
közterület felújításának támogatása címet (798,0 millió forinttal), és egy másik új 8. 
Mátyás templom és Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása címet 
(693,0 millió forinttal) hozott létre, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére. A címek előirányzatai teljes egészében felhasználásra 
kerültek. 
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• A Kormány a 1052/2014. (II. 11.) számú határozata alapján döntött a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezetbe történő átcsoportosításról. A 10. Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés, valamint a 
11. Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása címekre 2 932,0 millió illetve 
718,8 millió forintot biztosított, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére. A címek előirányzatai teljes egészében felhasználásra kerültek. 
 

• A Kormány 1090/2014. (II. 28.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetbe történő átcsoportosításról. Ennek keretében új 12. A költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja címet hozott létre 13 800,0 millió 
forinttal, amelyről év közben az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján sor került 
3 880,0 millió forint átcsoportosítására a 38. Egyes önkormányzatok feladatainak 
támogatása cím 1-68. alcímek létrehozására. Így 9 920,0 millió forint összegű lett a 
módosított előirányzat, amelytől 1,2 millió forinttal maradt el e címen a teljesülés. 

 
• A Kormány a 1056/2014. (II. 11.) határozata alapján döntött a rendkívüli kormányzati 

intézkedésekre szolgáló tartalékból a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe 
történő átcsoportosításról. A 9. Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és 
rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás 
átvállalása címre 605,8 millió forintot biztosított, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. 
Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. A cím előirányzata teljes egészében 
felhasználásra került. 

• A Kormány 1091/2014. (II. 28.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetbe történő átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 14. A kőszegi Jurisics vár felújításának támogatása címre 82,3 millió forintot 
biztosított, a XI. Miniszterelnökség fejezet 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím 
terhére. A cím előirányzata teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1099/2014. (III. 4.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 16. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása 
címre 207,0 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
cím terhére. Az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján létrehozásra került a 38. 
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása cím 1-68. alcímekkel, melynél az 
átcsoportosítás összege 29,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 178,0 millió forint 
lett, míg az előirányzat 177,8 millió forintra teljesült. 

• A Kormány 1123/2014. (III. 13.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetbe történő átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 17. Hajmáskéri iskolafejlesztés címre 158,8 millió forintot biztosított, a XI. 
Miniszterelnökség fejezet 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére. Az 
előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1148/2014. (III. 18.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 18. A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 
címre 1 600,0 millió forintot biztosított, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. 
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére. Fejezeten belüli átcsoportosítás 
során az 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
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támogatása cím 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása alcím 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímcsoport terhére 
további 2 000,0 millió forinttal egészült ki e címre biztosított előirányzat. A módosított 
előirányzat 3 600,0 millió forint lett, míg az előirányzat 3 594,9 millió forintra teljesült. 

• A Kormány 1159/2014. (III. 20.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 15. A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő 
költségeinek támogatása címre 100,0 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. 
melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék cím előirányzata terhére. Az 1826/2014. (XII. 
23.) Korm. határozat alapján létrehozásra került a 38. Egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása cím 1-68. alcímekkel, melynél az átcsoportosítás összege 60,0 
millió forint volt. A 1871/2014. (XII. 31.) Korm. határozatban további 23,0 millió forint 
összegű átcsoportosításra került sor a költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím 
javára. A módosított előirányzat 17,0 millió forint, míg az előirányzat 16,8 millió forintra 
teljesült. 

• A Kormány 1175/2014. (III. 26.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 13. Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f. a.” vagyoni elemeinek 
megvásárlásához címre 2 000,0 millió forintot biztosított, a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére. E cím 
előirányzata teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1202/2014. (IV. 1.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 19. Balatonfüredi sétányrendszer felújításának támogatása címre 300,0 millió 
forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 
cím előirányzata terhére. E cím előirányzata teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1281/2014. (IV. 30.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 20. Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének 
javítása címre 20,0 millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. 
Önkormányzati fejezeti tartalék cím előirányzata terhére. E cím előirányzata teljes 
egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1314/2014. (V. 9.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet kiadási előirányzatának megemeléséről. Ennek keretében új fejezeti 
címet hozott létre. A 21. A kőszegi "Kreatív város - fenntartható vidék" projekt 
fejlesztési támogatása címre 147,3 millió forintot biztosítva a XII. Vidékfejlesztési 
Minisztérium fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa terhére. Az 
előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1456/2014. (VIII. 14.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 22. Egyes székesfehérvári stratégiai jellegű vagyontárgyak önkormányzati 
tulajdonba kerülésének támogatása címre 2 000,0 millió forintot biztosított, a 
költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék cím előirányzata 
terhére.  A 1822/2014. (XII. 19.) határozatban újabb átcsoportosításra került sor a 
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költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék cím előirányzata 
terhére 550,0 millió forint összegben, így a módosított előirányzat összege 2 550,0 millió 
forint lett. E címen lévő előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1494/2013. (IX. 4.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 26. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat címre 1 000,0 
millió forintot biztosított, a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti 
tartalék cím előirányzata terhére. Az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozatban előirányzat 
csökkentésre került sor a XIV. Belügyminisztérium fejezet javára 400,0 millió forint 
összegben. Az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján létrehozásra került a 38. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím 1-68. alcímekkel, melynél a további 
átcsoportosítás összege 10,0 millió forint volt. Mindezek eredményeként a módosított 
előirányzat összege 590,0 millió forint lett. Az előirányzat 585,2 millió forintra teljesült. 

• A Kormány 1496/2014. (IX. 4.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 25. Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása címre 60,0 
millió forintot biztosított a költségvetési törvény az 1. Önkormányzati fejezeti tartalék cím 
előirányzata terhére. E címen lévő előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1507/2014. (IX. 10.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 23. Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása 
címre 200,0 millió forintot biztosított a 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
cím 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzata terhére. E címen lévő előirányzat 
teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1516/2014. (IX. 16.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 24. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatása címre 3 000,0 millió forintot biztosított a 3. Helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzata terhére. 
Az előirányzat 2 994,9 millió forintra teljesült. 

• A Kormány 1655/2014. (XI. 17.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 29. A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés 
üzemeltetésének támogatása címre 9 000,0 millió forintot biztosított a 3. Helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím 1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím 
előirányzata terhére. E címen lévő előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1657/2014. (XI. 19.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 27. Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása címre 700,0 
millió forintot biztosított a 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím 1. 
Önkormányzati fejezeti tartalék alcím előirányzata terhére. E cím előirányzata teljes 
egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1693/2014. (XI. 26.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 28. Pannon Park projekt előkészítésének támogatása címre 200,0 millió forintot 
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biztosított, a 3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím 1. Önkormányzati 
fejezeti tartalék alcím előirányzata terhére. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra 
került. 

• A Kormány 1761/2014. (XII. 15.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai kiadási előirányzatának megemeléséről. Ennek keretében új fejezeti címet 
hozott létre. A 30. Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése címre 285,3 
millió forintot biztosított, a XI. Miniszterelnöki fejezet 17. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím előirányzata terhére. E cím előirányzata felhasználásra került. 

• A Kormány 1781/2014. (XII. 18.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 31. Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása címre 550,0 millió 
forintot biztosított a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai kiadása költségvetési törvény 3. 
melléklete szerinti 10.) a.) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímcsoport, valamint a 13. A 2013. évről 
áthúzódó bérkompenzáció támogatása alcím terhére. E cím előirányzata teljes egészében 
felhasználásra került. 

• A Kormány 1805/2014. (XII. 19.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címeket hozott 
létre. A 33. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása címre 
174,4 millió, valamint a 34. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása címre 1 470,0 millió forint egyszeri átcsoportosításra került sor, a 
IX. fejezet a költségvetési törvény 4. melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék cím 
előirányzata terhére. Mindkét cím előirányzata teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1812/2014. (XII. 19.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet kiadási előirányzatának megemeléséről. Ennek keretében új fejezeti 
címeket hozott létre. A 32. A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-
felújításának támogatása címre 20,0 millió forint egyszeri átcsoportosításra került sor, a 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére. A 
Kormány ebben a határozatban hozta továbbá létre a 35. Mezőkövesd Város 
Önkormányzata sportfejlesztésének címet 500,0 millió forint, 36. Hejőkürt Község 
Önkormányzata közút építésének címet 100,0 millió forint, 37. Jászfényszaru Város 
Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása címet 2 001,8 millió forint 
összeggel, XI. Miniszterelnökség fejezet, 18. Országvédelmi Alap cím terhére. Az 
1870/2014. (XII. 31.) Korm. határozat a 35. Mezőkövesd Város Önkormányzata 
sportfejlesztésének címet 500,0 millió forintját visszavonta és ezt az összeget áttette a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címre. A 
többi cím előirányzata teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. Ennek keretében új fejezeti címet hozott 
létre. A 38. Egyes önkormányzati feladatok támogatása címre  
18 436,0 millió forint egyszeri átcsoportosításra került sor. Az átcsoportosítás az alábbiak 
szerint történt: a költségvetési törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása cím, 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása alcím terhére 2 610,0 millió forint, a 2. Helyi önkormányzatok által 
felhasználható központosított előirányzatok cím terhére 4 541,0 millió forint, a 3. A helyi 
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önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 67,0 millió forint, az 5. Vis maior 
támogatás cím terhére 870,0 millió forint 6. Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék 
cím terhére 600,0 millió forint, a 12. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 
kompenzációja cím terhére 3 880,0 millió forint, a 15. A közérdekű kéményseprő-ipari 
közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása cím terhére 60,0 millió forint, a 16. 
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása cím terhére 29,0 
millió forint, a 26. "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat cím terhére 10,0 
millió forint, valamint a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím, 2. 
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja cím terhére 5 769,0 millió forint került 
átadásra.  
 
A cím az alábbi alcímekből áll: 
 

Alcím 
száma 

Alcím megnevezése Támogatás célja 
Támogatás 
(millió Ft) 

1 
Abaújszántó város 
feladatainak támogatása  

Abaújszántó város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

100 

2 
Apátfalva község feladatainak 
támogatása  

Apátfalva község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

150 

3 
Alsóörs község feladatainak 
támogatása  

Alsóörs község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

150 

4 
Balmazújváros város 
feladatainak támogatása  

Balmazújváros város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

300 

5 
Bánhorváti község 
feladatainak támogatása  

Bánhorváti község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

100 

6 
Bodrogkeresztúr község 
feladatainak támogatása  

Bodrogkeresztúr község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

100 

7 
Bodrogolaszi község 
feladatainak támogatása  

Bodrogolaszi község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

100 

8 
Bonyhád város feladatainak 
támogatása  

Bonyhád város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

750 

9 
Cegléd város feladatainak 
támogatása  

Cegléd város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

300 

10 
Csaholc község feladatainak 
támogatása  

Csaholc község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

10 

11 
Csákvár város feladatainak 
támogatása  

Csákvár város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

60 

12 
Csanádalberti község 
feladatainak támogatása  

Csanádalberti község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

140 

13 
Dabas város feladatainak 
támogatása  

Dabas város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

300 

14 
Debrecen megyei jogú város 
feladatainak támogatása  

Debrecen megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

2 000 
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15 
Dunaújváros megyei jogú 
város feladatainak támogatása  

Dunaújváros megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

550 

16 
Dunavarsány város 
feladatainak támogatása  

Dunavarsány város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

400 

17 
Eger megyei jogú város 
fejlesztéseinek támogatása  

Eger megyei jogú város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

400 

18 
Ercsi város feladatainak 
támogatása  

Ercsi város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

300 

19 
Fehérgyarmat város 
feladatainak támogatása  

Fehérgyarmat város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

20 

20 
Felsőrajk község feladatainak 
támogatása  

Felsőrajk község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

15 

21 
Földeák község feladatainak 
támogatása  

Földeák község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

120 

22 
Furta község feladatainak 
támogatása  

Furta község feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

18 

23 
Gyula város feladatainak 
támogatása  

Gyula város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

100 

24 
Harkány város feladatainak 
támogatása  

Harkány város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

215 

25 
Heréd község feladatainak 
támogatása  

Heréd község feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

30 

26 
Heves város feladatainak 
támogatása  

Heves város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

400 

27 
Hódmezővásárhely megyei 
jogú város feladatainak 
támogatása  

Hódmezővásárhely megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

800 

28 
Kaposvár megyei jogú város 
feladatainak támogatása  

Kaposvár megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

400 

29 
Kistarcsa város feladatainak 
támogatása  

Kistarcsa város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

120 

30 
Kisvárda város feladatainak 
támogatása  

Kisvárda város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

350 

31 
Kiszombor község 
feladatainak támogatása  

Kiszombor község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

80 

32 
Kőszeg város feladatainak 
támogatása  

Kőszeg város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

80 

33 
Kunszentmiklós város 
feladatainak támogatása  

Kunszentmiklós város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

150 

34 
Lenti város feladatainak 
támogatása  

Lenti város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

400 
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35 
Litér község feladatainak 
támogatása  

Litér község feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

82 

36 
Mád község feladatainak 
támogatása  

Mád község feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

100 

37 
Magyarcsanád község 
feladatainak támogatása  

Magyarcsanád község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

110 

38 
Maroslele község 
feladatainak támogatása  

Maroslele község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

40 

39 
Martonvásár város 
feladatainak támogatása  

Martonvásár város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

300 

40 
Mezőtúr város feladatainak 
támogatása  

Mezőtúr város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

110 

41 
Mezőzombor község 
feladatainak támogatása  

Mezőzombor község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

100 

42 
Miskolc megyei jogú város 
feladatainak támogatása  

Miskolc megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

1 000 

43 
Monok község feladatainak 
támogatása  

Monok község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

100 

44 
Monor város feladatainak 
támogatása  

Monor város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

350 

45 
Nagykanizsa megyei jogú 
város feladatainak támogatása  

Nagykanizsa megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

500 

46 
Nyíradony város feladatainak 
támogatása  

Nyíradony város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

180 

47 
Nyíregyháza megyei jogú 
város feladatainak támogatása  

Nyíregyháza megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

1 000 

48 
Óföldeák község feladatainak 
támogatása  

Óföldeák község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

10 

49 
Ősi község feladatainak 
támogatása  

Ősi község feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

200 

50 
Pápa város feladatainak 
támogatása  

Pápa város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

150 

51 
Sárospatak város feladatainak 
támogatása  

Sárospatak város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

100 

52 
Sátoraljaújhely város 
feladatainak támogatása  

Sátoraljaújhely város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

100 

53 
Sopron megyei jogú város 
feladatainak támogatása  

Sopron megyei jogú város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

700 

54 
Szekszárd megyei jogú város 
feladatai biztonságos 
finanszírozásának támogatása 

Szekszárd megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

150 
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55 
Székkutas község 
feladatainak támogatása  

Székkutas község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

16 

56 
Szolnok megyei jogú város 
feladatainak támogatása  

Szolnok megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

350 

57 
Szombathely megyei jogú 
város fejlesztéseinek 
támogatása  

Szombathely megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

800 

58 
Tarcal község feladatainak 
támogatása  

Tarcal község feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

100 

59 
Tarpa község feladatainak 
támogatása  

Tarpa község feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

10 

60 
Tolcsva község feladatainak 
támogatása  

Tolcsva község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

100 

61 
Tolna város feladatainak 
támogatása  

Tolna város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

70 

62 
Vác város feladatainak 
támogatása  

Vác város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

120 

63 
Várpalota város feladatainak 
támogatása  

Várpalota város feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

300 

64 
Vasad község feladatainak 
támogatása  

Vasad község feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

15 

65 
Vasvár város feladatainak 
támogatása  

Vasvár város feladatainak biztonságos 
finanszírozása érdekében 

40 

66 
Veszprém megyei jogú város 
feladatainak támogatása  

Veszprém megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

800 

67 
Visznek község feladatainak 
támogatása  

Visznek község feladatainak 
biztonságos finanszírozása érdekében 

25 

68 
Zalaegerszeg megyei jogú 
város feladatainak támogatása  

Zalaegerszeg megyei jogú város 
feladatainak biztonságos finanszírozása 
érdekében 

800 

 
E cím minden alcímének az előirányzata teljes egészében felhasználásra került. 
 

• A Kormány 1871/2014. (XII. 31.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai kiadási előirányzatának megemeléséről. Ennek keretében új fejezeti címet 
hozott létre. A Kormány 40. Vál község Önkormányzata faladatainak támogatása címre 
50,0 millió forintot biztosított – 2015. szeptember 30-áig történő visszafizetési kötelezettség 
mellett –, a XLII. A költségvetés közvetlen kiadásai és bevételei fejezet, 29. 
Lakástámogatások cím, 1. Egyéb lakástámogatások alcím előirányzata terhére. E cím 
előirányzata teljes egészében felhasználásra került. 

• A Kormány 1872/2014. (XII. 31.) határozatában döntött a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai kiadási előirányzatának megemeléséről. Ennek keretében új fejezeti címet 
hozott létre. A Kormány 39. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata faladatainak 
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2014. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

KIADÁSOK 674 808,4 715 854,9 -- 723 640,9--9 529,6-1 440,6715 854,9 723 943,9

3. Központi előirányzat 674 808,4 715 854,9 -- 723 640,9--9 529,6-1 440,6715 854,9 723 943,9

674 808,4 715 854,9 -- 723 640,9--9 529,6-1 440,6715 854,9 723 943,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok 
)

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és 
beszámítás ( 1601 A főcsoportokba nem sorolt kiadások )

11

KIADÁSOK -- 170 826,3 -- 170 843,6--17,3--170 826,3 170 843,6

1 Működési költségvetés -- 170 826,3 -- 170 843,6--17,3--170 826,3 170 843,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 170 826,3 -- 170 843,6--17,3--170 826,3 170 843,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 170 826,3 -- 170 843,6------170 826,3 170 843,6

A települési önkormányzatok működésének támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )11 1

KIADÁSOK 112 999,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 112 999,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 112 999,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 112 999,5 -- -- ---------- --

Nem közművel összegyűjtött lakossági szennyvíz ártalmatlanítása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )11 2

KIADÁSOK 144,8 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 144,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 144,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 144,8 -- -- ---------- --

Megyei önkormányzatok működésének támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )11 3

KIADÁSOK 4 891,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 4 891,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 891,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 891,3 -- -- ---------- --

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )11 4

KIADÁSOK 39 037,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 39 037,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 39 037,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 39 037,5 -- -- ---------- --

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai 
oktatása )

21

KIADÁSOK -- 155 917,4 -- 155 253,0---662,8--155 917,4 155 254,6

1 Működési költségvetés -- 155 917,4 -- 155 253,0---662,8--155 917,4 155 254,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 155 917,4 -- 155 253,0---662,8--155 917,4 155 254,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 155 917,4 -- 155 253,0------155 917,4 155 254,6

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ( 04102 
Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )

21 1

KIADÁSOK 107 330,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 107 330,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 107 330,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 107 330,7 -- -- ---------- --

Óvodaműködtetési támogatás ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )21 2

KIADÁSOK 16 615,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 16 615,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16 615,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16 615,3 -- -- ---------- --

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása ( 04102 Iskoláskorúk általános 
iskolai oktatása )

21 4

KIADÁSOK 538,1 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 538,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 538,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 538,1 -- -- ---------- --

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ( 06269 
Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )

31

KIADÁSOK -- 218 573,1 -- 189 467,2---5 600,9-23 454,0218 573,1 189 518,2

1 Működési költségvetés -- 218 573,1 -- 189 467,2---5 600,9-23 454,0218 573,1 189 518,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 218 573,1 -- 189 467,2---5 600,9-23 454,0218 573,1 189 518,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 218 573,1 -- 189 467,2------218 573,1 189 518,2

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 1

KIADÁSOK 81 007,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 81 007,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 81 007,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 81 007,3 -- -- ---------- --

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 3

KIADÁSOK 48 420,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 48 420,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 48 420,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 48 420,3 -- -- ---------- --

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott 
tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )

31 4

KIADÁSOK 20 847,5 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés 20 847,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20 847,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20 847,5 -- -- ---------- --

Gyermekétkeztetés támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 5

KIADÁSOK 43 594,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 43 594,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 43 594,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 43 594,4 -- -- ---------- --

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

41

KIADÁSOK -- 29 257,0 -- 29 256,6------29 257,0 29 257,0

1 Működési költségvetés -- 29 257,0 -- 29 256,6------29 257,0 29 257,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 29 257,0 -- 29 256,6------29 257,0 29 257,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 29 257,0 -- 29 256,6------29 257,0 29 257,0

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

41 1

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 1

KIADÁSOK 2 400,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 2 400,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 400,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 400,0 -- -- ---------- --

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

41 1 2

KIADÁSOK 2 851,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 2 851,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 851,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 851,5 -- -- ---------- --

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása ( 08129 
Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 3

KIADÁSOK 709,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 709,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 709,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 709,0 -- -- ---------- --

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz ( 08129 
Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 7 526,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 7 526,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 526,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 526,7 -- -- ---------- --

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 5

KIADÁSOK 1 045,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 045,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 045,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 045,3 -- -- ---------- --

Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 6

KIADÁSOK 677,8 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 677,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 677,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 677,8 -- -- ---------- --

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 7

KIADÁSOK 677,8 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 677,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 677,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 677,8 -- -- ---------- --

Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 8

KIADÁSOK 1 700,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 700,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 700,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 700,0 -- -- ---------- --

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása ( 08129 
Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 2

Színházművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 2 1

KIADÁSOK 10 098,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 10 098,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10 098,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10 098,4 -- -- ---------- --

Táncművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 2 2

KIADÁSOK 104,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés 104,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 104,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 104,0 -- -- ---------- --

Zeneművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 2 3

KIADÁSOK 1 175,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 175,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 175,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 175,9 -- -- ---------- --

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok ( 01114 Helyi önkormányzatok )2

KIADÁSOK -- 94 344,2 -- 85 242,4--6 030,0-15 103,294 344,2 85 271,0

1 Működési költségvetés -- 94 344,2 -- 85 242,4--3 530,0-12 603,294 344,2 85 271,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 94 344,2 -- 85 242,4--3 530,0-12 603,294 344,2 85 271,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 94 344,2 -- 85 242,4------94 344,2 85 271,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----2 500,0-2 500,0-- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----2 500,0-2 500,0-- --

Lakossági közműfejlesztés támogatása ( 07131 Kommunális fejlesztés )12

KIADÁSOK 227,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 227,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 227,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 227,9 -- -- ---------- --

Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása ( 07131 Kommunális fejlesztés )22

KIADÁSOK 4 499,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 4 499,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 499,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 499,7 -- -- ---------- --

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása ( 1222 Vízi közlekedés működési tevékenységei és 
szolgáltatási )

42

KIADÁSOK 187,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 187,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 187,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 187,3 -- -- ---------- --

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

52

KIADÁSOK 85,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 85,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 85,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 85,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások 
)

62

KIADÁSOK 1 807,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 807,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 807,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 807,2 -- -- ---------- --

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása ( 14409 Egyéb 
környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

72

KIADÁSOK 159,8 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 159,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 159,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 159,8 -- -- ---------- --

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása ( 01509 
Egyéb általános közszolgáltatások )

82

KIADÁSOK 4 495,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 4 495,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 495,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 495,5 -- -- ---------- --

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása ( 06254 Szociális étkeztetés )92

KIADÁSOK 2 385,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 2 385,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 385,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 385,7 -- -- ---------- --

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )102

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek 
(nem bontott) )

102 2

KIADÁSOK 1 407,6 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 407,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 407,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 407,6 -- -- ---------- --

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )102 4

KIADÁSOK 1 496,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 496,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 496,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 496,3 -- -- ---------- --

Normafa Park beruházás támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )102 5
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KIADÁSOK 95,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 95,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 95,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 95,0 -- -- ---------- --

Ferihegyi út meghosszabbítása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )102 6

KIADÁSOK 670,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 670,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 670,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 670,0 -- -- ---------- --

A  Széll  Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb 
fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )

102 7

KIADÁSOK 1 000,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 000,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 000,0 -- -- ---------- --

Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása ( 12111 Közút, 
híd, autópálya építés )

102 8

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési 
tevékenységek )

112

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása ( 08121 
Könyvtári tevékenység )

122

KIADÁSOK 778,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 778,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 778,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 778,2 -- -- ---------- --

A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )132

KIADÁSOK 1 513,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 513,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 513,9 -- -- ---------- --
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 513,9 -- -- ---------- --

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési 
tevékenységek )

142

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

Üdülőhelyi feladatok támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )152

KIADÁSOK 10 126,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 10 126,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10 126,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10 126,9 -- -- ---------- --

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )172

KIADÁSOK 814,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 814,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 814,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 814,0 -- -- ---------- --

A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása ( 12122 Menetrendszerű közúti 
személyszállítás )

182

KIADÁSOK 10 000,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 10 000,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10 000,0 -- -- ---------- --

A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős 
tevékenységek (nem bontott) )

212

KIADÁSOK 420,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 420,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 420,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 420,0 -- -- ---------- --

Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása ( 0621 Gyermekek bentlakásos intézményi ellátása )222

KIADÁSOK 290,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 290,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 290,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 290,4 -- -- ---------- --

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ( 01114 Helyi önkormányzatok )3

KIADÁSOK -- 39 236,9 -- 21 510,8--7 746,0-25 328,539 236,9 21 654,4

1 Működési költségvetés -- 39 236,9 -- 21 510,8--7 746,0-25 328,539 236,9 21 654,4
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 39 236,9 -- 21 510,8--7 746,0-25 328,539 236,9 21 654,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 39 236,9 -- 21 510,8------39 236,9 21 654,4

Önkormányzati fejezeti tartalék ( 01114 Helyi önkormányzatok )13

KIADÁSOK 37 342,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 37 342,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 37 342,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 37 342,4 -- -- ---------- --

Megyei önkormányzati tartalék ( 01114 Helyi önkormányzatok )23

KIADÁSOK 602,1 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 602,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 602,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 602,1 -- -- ---------- --

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel 
visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja ( 01114 Helyi önkormányzatok )

33

KIADÁSOK 23,6 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 23,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 23,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 23,6 -- -- ---------- --

Szerkezetátalakítási tartalék ( 16012 Helyi önkormányzatok elszámolásai )43

KIADÁSOK 18 822,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 18 822,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 18 822,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 18 822,7 -- -- ---------- --

Címzett és céltámogatások ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )4

KIADÁSOK 34,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 34,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 34,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 34,9 -- -- ---------- --

Vis maior támogatás ( 01114 Helyi önkormányzatok )5

KIADÁSOK 5 271,2 7 700,0 -- 5 025,2-----2 670,07 700,0 5 030,0

1 Működési költségvetés 5 271,2 7 700,0 -- 5 025,2-----2 670,07 700,0 5 030,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 271,2 7 700,0 -- 5 025,2-----2 670,07 700,0 5 030,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 271,2 7 700,0 -- 5 025,2------7 700,0 5 030,0

Szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlék ( 06161 Egyéb szociális támogatások )6

KIADÁSOK -- -- -- 4 899,4----4 955,8-- 4 955,8

1 Működési költségvetés -- -- -- 4 899,4----4 955,8-- 4 955,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 4 899,4----4 955,8-- 4 955,8
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4 899,4-------- 4 955,8

A Duna-korzó közterület felújításának támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

7

KIADÁSOK -- -- -- 798,0----798,0-- 798,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 798,0----798,0-- 798,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 798,0----798,0-- 798,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 798,0-------- 798,0

A Mátyás-templom és a Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

8

KIADÁSOK -- -- -- 693,0----693,0-- 693,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 693,0----693,0-- 693,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 693,0----693,0-- 693,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 693,0-------- 693,0

Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és 
kamattartozás átvállalása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )

9

KIADÁSOK -- -- -- 605,8----605,8-- 605,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 605,8----605,8-- 605,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 605,8----605,8-- 605,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 605,8-------- 605,8

Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés ( 041 Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás )10

KIADÁSOK -- -- -- 2 932,8----2 932,8-- 2 932,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 932,8----2 932,8-- 2 932,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 932,8----2 932,8-- 2 932,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 932,8-------- 2 932,8

Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )11

KIADÁSOK 1 500,0 -- -- 718,8----718,8-- 718,8

1 Működési költségvetés 1 500,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 500,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 718,8----718,8-- 718,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 718,8----718,8-- 718,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 718,8-------- 718,8

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )12

KIADÁSOK 13 719,0 -- -- 9 918,8----9 920,0-- 9 920,0

1 Működési költségvetés 13 719,0 -- -- 9 918,8----9 920,0-- 9 920,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13 719,0 -- -- 9 918,8----9 920,0-- 9 920,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13 719,0 -- -- 9 918,8-------- 9 920,0
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Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f. a.”  vagyoni elemeinek megvásárlásához ( 13709 Egyéb gazdasági 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

13

KIADÁSOK -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 000,0-------- 2 000,0

A kőszegi Jurisics vár felújításának támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

14

KIADÁSOK -- -- -- 82,3----82,3-- 82,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 82,3----82,3-- 82,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 82,3----82,3-- 82,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 82,3-------- 82,3

A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása ( 01509 Egyéb általános 
közszolgáltatások )

15

KIADÁSOK -- -- -- 16,8----17,0-- 17,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 16,8----17,0-- 17,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 16,8----17,0-- 17,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 16,8-------- 17,0

Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása ( 01509 Egyéb általános 
közszolgáltatások )

16

KIADÁSOK 20,0 -- -- 177,8----178,0-- 178,0

1 Működési költségvetés 20,0 -- -- 177,8----178,0-- 178,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,0 -- -- 177,8----178,0-- 178,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- 177,8-------- 178,0

Hajmáskéri iskolafejlesztés ( 041 Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás )17

KIADÁSOK -- -- -- 158,8----158,8-- 158,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 158,8----158,8-- 158,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 158,8----158,8-- 158,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 158,8-------- 158,8

A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )18

KIADÁSOK -- -- -- 3 594,9--2 000,01 600,0-- 3 600,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3 594,9--2 000,01 600,0-- 3 600,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3 594,9--2 000,01 600,0-- 3 600,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3 594,9-------- 3 600,0

Balatonfüredi sétány-rendszer felújításának támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

19

KIADÁSOK -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
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módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása ( 13709 Egyéb gazdasági 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

20

KIADÁSOK -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

A kőszegi "Kreatív város - fenntartható vidék" projekt fejlesztési támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

21

KIADÁSOK -- -- -- 147,3----147,3-- 147,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 147,3----147,3-- 147,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 147,3----147,3-- 147,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 147,3-------- 147,3

Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása ( 
13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

22

KIADÁSOK -- -- -- 2 550,0----2 550,0-- 2 550,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 550,0----2 550,0-- 2 550,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 550,0----2 550,0-- 2 550,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 550,0-------- 2 550,0

Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

23

KIADÁSOK -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

24

KIADÁSOK 1 989,3 -- -- 2 994,9----3 000,0-- 3 000,0

1 Működési költségvetés 1 989,3 -- -- 2 994,9----3 000,0-- 3 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 989,3 -- -- 2 994,9----3 000,0-- 3 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 989,3 -- -- 2 994,9-------- 3 000,0

Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )25

KIADÁSOK -- -- -- 60,0----60,0-- 60,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 60,0----60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 60,0----60,0-- 60,0
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 60,0-------- 60,0

"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek 
tevékenységei (nem bontott) )

26

KIADÁSOK 359,4 -- -- 585,2----590,0-- 590,0

1 Működési költségvetés 359,4 -- -- 585,2----590,0-- 590,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 359,4 -- -- 585,2----590,0-- 590,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 359,4 -- -- 585,2-------- 590,0

Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )27

KIADÁSOK -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 700,0-------- 700,0

Pannon Park projekt előkészítésének támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )28

KIADÁSOK 200,0 -- -- 200,0----200,0-- 200,0

1 Működési költségvetés 200,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 200,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása ( 12121 Közutak, 
hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )

29

KIADÁSOK -- -- -- 9 000,0----9 000,0-- 9 000,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 9 000,0----9 000,0-- 9 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 9 000,0----9 000,0-- 9 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 9 000,0-------- 9 000,0

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése ( 05259 Egyéb rendelői, orvosi, fogorvosi és egyéb 
szakellátások (nem bontott) )

30

KIADÁSOK -- -- -- 285,3----285,3-- 285,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 285,3----285,3-- 285,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 285,3----285,3-- 285,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 285,3-------- 285,3

Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )31

KIADÁSOK 400,0 -- -- 550,0----550,0-- 550,0

1 Működési költségvetés 400,0 -- -- 550,0----550,0-- 550,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 400,0 -- -- 550,0----550,0-- 550,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 400,0 -- -- 550,0-------- 550,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület felújításának támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

32

KIADÁSOK -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )33

KIADÁSOK 1 100,0 -- -- 174,4----174,4-- 174,4

1 Működési költségvetés 1 100,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 100,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 174,4----174,4-- 174,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 174,4----174,4-- 174,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 174,4-------- 174,4

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános 
közszolgáltatások )

34

KIADÁSOK -- -- -- 1 470,0----1 470,0-- 1 470,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 470,0----1 470,0-- 1 470,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 470,0----1 470,0-- 1 470,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 470,0-------- 1 470,0

Mezőkövesd Város Önkormányzata sportfejlesztésének támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )35

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )36

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Jászfényszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )37

KIADÁSOK -- -- -- 2 001,8----2 001,8-- 2 001,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 001,8----2 001,8-- 2 001,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 001,8----2 001,8-- 2 001,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 001,8-------- 2 001,8

Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )38

Abaújszántó város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )138
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módosított 
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2014. évi 
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KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Apátfalva község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )238

KIADÁSOK -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

Alsóörs község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )338

KIADÁSOK -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

Balmazújváros város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )438

KIADÁSOK 450,0 -- -- 300,0----300,0-- 300,0

1 Működési költségvetés 450,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 450,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 450,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Bánhorváti község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )538

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Bodrogkeresztúr község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )638

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Bodrogolaszi község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )738

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0
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Bonyhád város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )838

KIADÁSOK -- -- -- 750,0----750,0-- 750,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 750,0----750,0-- 750,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 750,0----750,0-- 750,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 750,0-------- 750,0

Cegléd város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )938

KIADÁSOK 500,0 -- -- 300,0----300,0-- 300,0

1 Működési költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Csaholc község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1038

KIADÁSOK -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Csákvár város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1138

KIADÁSOK -- -- -- 60,0----60,0-- 60,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 60,0----60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 60,0----60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 60,0-------- 60,0

Csanádalberti község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1238

KIADÁSOK -- -- -- 140,0----140,0-- 140,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 140,0----140,0-- 140,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 140,0----140,0-- 140,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 140,0-------- 140,0

Dabas város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1338

KIADÁSOK 350,0 -- -- 300,0----300,0-- 300,0

1 Működési költségvetés 350,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 350,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 350,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1438

923



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 1 000,0 -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

1 Működési költségvetés 1 000,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 000,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 000,0----2 000,0-- 2 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 000,0-------- 2 000,0

Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1538

KIADÁSOK 350,0 -- -- 550,0----550,0-- 550,0

1 Működési költségvetés 350,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 350,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 350,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 550,0----550,0-- 550,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 550,0----550,0-- 550,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 550,0-------- 550,0

Dunavarsány város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1638

KIADÁSOK -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 400,0-------- 400,0

Eger megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1738

KIADÁSOK -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 400,0-------- 400,0

Ercsi város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1838

KIADÁSOK -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Fehérgyarmat város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1938

KIADÁSOK -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Felsőrajk község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2038

KIADÁSOK -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Földeák község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )2138

KIADÁSOK -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 120,0-------- 120,0

Furta község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2238

KIADÁSOK -- -- -- 18,0----18,0-- 18,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 18,0----18,0-- 18,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 18,0----18,0-- 18,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 18,0-------- 18,0

Gyula város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2338

KIADÁSOK 350,0 -- -- 100,0----100,0-- 100,0

1 Működési költségvetés 350,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 350,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 350,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Harkány város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2438

KIADÁSOK -- -- -- 215,0----215,0-- 215,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 215,0----215,0-- 215,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 215,0----215,0-- 215,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 215,0-------- 215,0

Heréd község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2538

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Heves város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2638

KIADÁSOK -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 400,0-------- 400,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2738
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 1 500,0 -- -- 800,0----800,0-- 800,0

1 Működési költségvetés 1 500,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 500,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 800,0----800,0-- 800,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 800,0----800,0-- 800,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 800,0-------- 800,0

Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2838

KIADÁSOK 1 500,0 -- -- 400,0----400,0-- 400,0

1 Működési költségvetés 1 500,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 500,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 400,0-------- 400,0

Kistarcsa város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2938

KIADÁSOK -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 120,0-------- 120,0

Kisvárda Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3038

KIADÁSOK 300,0 -- -- 350,0----350,0-- 350,0

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 350,0-------- 350,0

Kiszombor község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3138

KIADÁSOK -- -- -- 80,0----80,0-- 80,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 80,0----80,0-- 80,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 80,0----80,0-- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 80,0-------- 80,0

Kőszeg város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3238

KIADÁSOK 330,0 -- -- 80,0----80,0-- 80,0

1 Működési költségvetés 330,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 330,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 330,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 80,0----80,0-- 80,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 80,0----80,0-- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 80,0-------- 80,0

Kunszentmiklós város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3338

KIADÁSOK 200,0 -- -- 150,0----150,0-- 150,0

1 Működési költségvetés 200,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 200,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

Lenti Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3438

KIADÁSOK 600,0 -- -- 400,0----400,0-- 400,0

1 Működési költségvetés 600,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 600,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 600,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 400,0-------- 400,0

Litér község feldatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3538

KIADÁSOK 107,3 -- -- 82,0----82,0-- 82,0

1 Működési költségvetés 107,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 107,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 107,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 82,0----82,0-- 82,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 82,0----82,0-- 82,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 82,0-------- 82,0

Mád község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3638

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Magyarcsanád község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )3738

KIADÁSOK -- -- -- 110,0----110,0-- 110,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 110,0----110,0-- 110,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 110,0----110,0-- 110,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 110,0-------- 110,0

Maroslele község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )3838

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Martonvásár város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3938

KIADÁSOK -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Mezőtúr Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4038

KIADÁSOK 50,0 -- -- 110,0----110,0-- 110,0

1 Működési költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 110,0----110,0-- 110,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 110,0----110,0-- 110,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 110,0-------- 110,0

Mezőzombor község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4138

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4238

KIADÁSOK 326,0 -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

1 Működési költségvetés 326,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 326,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 326,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 000,0-------- 1 000,0

Monok község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4338

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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2014. évi 

teljesítés

Monor Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4438

KIADÁSOK 400,0 -- -- 350,0----350,0-- 350,0

1 Működési költségvetés 400,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 400,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 400,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 350,0-------- 350,0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4538

KIADÁSOK 700,0 -- -- 500,0----500,0-- 500,0

1 Működési költségvetés 700,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 700,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 700,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 500,0-------- 500,0

Nyíradony város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4638

KIADÁSOK 350,0 -- -- 180,0----180,0-- 180,0

1 Működési költségvetés 350,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 350,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 350,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 180,0-------- 180,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4738

KIADÁSOK 600,0 -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

1 Működési költségvetés 600,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 600,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 600,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 000,0-------- 1 000,0

Óföldeák község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4838

KIADÁSOK -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0
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Ősi község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4938

KIADÁSOK -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

Pápa város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5038

KIADÁSOK 500,0 -- -- 150,0----150,0-- 150,0

1 Működési költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

Sárospatak város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5138

KIADÁSOK 250,0 -- -- 100,0----100,0-- 100,0

1 Működési költségvetés 250,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 250,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 250,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5238

KIADÁSOK 280,0 -- -- 100,0----100,0-- 100,0

1 Működési költségvetés 280,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 280,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 280,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Sopron Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5338

KIADÁSOK 700,0 -- -- 700,0----700,0-- 700,0

1 Működési költségvetés 700,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 700,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 700,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 700,0-------- 700,0
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Szekszárd megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása ( 01509 Egyéb általános 
közszolgáltatások )

5438

KIADÁSOK -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

Székkutas község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5538

KIADÁSOK -- -- -- 16,0----16,0-- 16,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 16,0----16,0-- 16,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 16,0----16,0-- 16,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 16,0-------- 16,0

Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5638

KIADÁSOK 650,0 -- -- 350,0----350,0-- 350,0

1 Működési költségvetés 650,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 650,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 650,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 350,0-------- 350,0

Szombathely megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5738

KIADÁSOK -- -- -- 800,0----800,0-- 800,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 800,0----800,0-- 800,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 800,0----800,0-- 800,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 800,0-------- 800,0

Tarcal község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5838

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Tarpa község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5938

KIADÁSOK -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Tolcsva község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6038

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Tolna város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6138

KIADÁSOK -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 70,0-------- 70,0

Vác város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6238

KIADÁSOK -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 120,0-------- 120,0

Várpalota Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6338

KIADÁSOK 300,0 -- -- 300,0----300,0-- 300,0

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Vasad község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6438

KIADÁSOK -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Vasvár város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6538

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Veszprém megyei jogú város feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása ( 01509 Egyéb általános 
közszolgáltatások )

6638

KIADÁSOK -- -- -- 800,0----800,0-- 800,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 800,0----800,0-- 800,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 800,0----800,0-- 800,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 800,0-------- 800,0

Visznek község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6738
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KIADÁSOK -- -- -- 25,0----25,0-- 25,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,0----25,0-- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,0----25,0-- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,0-------- 25,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6838

KIADÁSOK 1 300,0 -- -- 800,0----800,0-- 800,0

1 Működési költségvetés 1 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 300,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 800,0----800,0-- 800,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 800,0----800,0-- 800,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 800,0-------- 800,0

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )39

KIADÁSOK -- -- -- 600,0----600,0-- 600,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 600,0----600,0-- 600,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 600,0----600,0-- 600,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 600,0-------- 600,0

Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )40

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )41

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Támogatás a Siklósi Vár pénzügyi nehézségei rendezéséhez ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )42

KIADÁSOK 37,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 37,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 37,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 37,2 -- -- ---------- --

Csenger Község Önkormányzatának támogatása a temetőrongálás okozta károk helyreállításához ( 01509 Egyéb 
általános közszolgáltatások )

43

KIADÁSOK 13,6 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 13,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,6 -- -- ---------- --
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13,6 -- -- ---------- --

Heves Megyei Önkormányzat feladatinak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )44

KIADÁSOK 10,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 10,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,2 -- -- ---------- --

Támogatás a 'Szombathely, a segítés városa' program megvalósításához ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )45

KIADÁSOK 22,1 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 22,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22,1 -- -- ---------- --

Monor Város Önkormányzata feladatai támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )46

KIADÁSOK 98,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 98,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 98,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 98,0 -- -- ---------- --

Nemesgörzsöny Község Önkormányzatának támogatása az Integrált Közösségi és Szolgálató Tér befejezéséhez ( 
01509 Egyéb általános közszolgáltatások )

47

KIADÁSOK 92,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 92,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 92,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 92,0 -- -- ---------- --

Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )48

KIADÁSOK 36,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 36,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 36,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 36,0 -- -- ---------- --

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )49

KIADÁSOK 3 000,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 3 000,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 000,0 -- -- ---------- --

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata működésének támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )50

KIADÁSOK 371,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 371,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 371,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 371,5 -- -- ---------- --
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Oroszlány Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )51

KIADÁSOK 576,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 576,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 576,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 576,0 -- -- ---------- --

Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása ( 12122 Menetrendszerű közúti személyszállítás )52

KIADÁSOK 14 000,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 14 000,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 000,0 -- -- ---------- --

Geszt Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )53

KIADÁSOK 37,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 37,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 37,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 37,9 -- -- ---------- --

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes fejlesztési feladatainak támogatása ( 13308 Gazdaság- és 
területfejlesztés szakigazgatása )

54

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Jászapáti Város Önkormányzata városközpont fejlesztésének támogatása ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés 
szakigazgatása )

55

KIADÁSOK 180,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 180,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 180,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 180,0 -- -- ---------- --

A főváros 2013-2014 telén esedékes hajléktalan-ellátási feladatainak támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt 
társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )

56

KIADÁSOK 80,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 80,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 80,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 80,0 -- -- ---------- --

Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )57

KIADÁSOK 485,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 485,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 485,0 -- -- ---------- --
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 485,0 -- -- ---------- --

Baja Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )158

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Kiskunfélegyháza Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )258

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Gyomaendrőd Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )458

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Orosháza Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )658

KIADÁSOK 200,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 200,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 200,0 -- -- ---------- --

Bükkzsérc Község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )758

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Mezőcsát Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )858

KIADÁSOK 130,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 130,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 130,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 130,0 -- -- ---------- --

Szerencs Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1258

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Csongrád Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1358

936



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Bicske Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1458

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Pusztavám Község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1558

KIADÁSOK 200,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 200,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 200,0 -- -- ---------- --

Nyíracsád Község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1758

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Hatvan Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1958

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Kisújszállás Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2058

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Balassagyarmat Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2258

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Bátonyterenye Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2358

KIADÁSOK 200,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 200,0 -- -- ---------- --
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 200,0 -- -- ---------- --

Szügy Község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2458

KIADÁSOK 320,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 320,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 320,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 320,0 -- -- ---------- --

Szentendre Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2858

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Csurgó Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2958

KIADÁSOK 800,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 800,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 800,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 800,0 -- -- ---------- --

Csepreg Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3158

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Jánosháza Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3258

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Körmend Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3358

KIADÁSOK 225,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 225,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 225,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 225,0 -- -- ---------- --

Szentgotthárd Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3558

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --
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Balatonalmádi Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3658

KIADÁSOK 150,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 150,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 150,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 150,0 -- -- ---------- --

Balatonfüred Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3758

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Tapolca Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3958

KIADÁSOK 250,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 250,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 250,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 250,0 -- -- ---------- --

Keszthely Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4158

KIADÁSOK 236,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 236,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 236,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 236,0 -- -- ---------- --

Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4358

KIADÁSOK 400,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 400,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 400,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 400,0 -- -- ---------- --

Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4458

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak kiegészítő támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4558

KIADÁSOK 2 000,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 2 000,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 000,0 -- -- ---------- --

Székesfehérvár Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4858

KIADÁSOK 1 250,0 -- -- ---------- --
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1 Működési költségvetés 1 250,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 250,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 250,0 -- -- ---------- --

Tatabánya Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5258

KIADÁSOK 650,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 650,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 650,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 650,0 -- -- ---------- --

Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5358

KIADÁSOK 430,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 430,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 430,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 430,0 -- -- ---------- --

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5458

KIADÁSOK 800,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 800,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 800,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 800,0 -- -- ---------- --

Gyál Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6158

KIADÁSOK 78,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 78,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 78,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 78,0 -- -- ---------- --

Nagykőrös Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6358

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )59

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )60

KIADÁSOK 17,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 17,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 17,5 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 17,5 -- -- ---------- --

Szentjakabfa Község Önkormányzatának támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )61

KIADÁSOK 6,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 6,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6,0 -- -- ---------- --

Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )62

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --
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Szerkezeti változás a 2014. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

06/00/00/00 Szociális - és gyermekvédelmi ágazati pótlék 
(346462)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1055/2014. (II. 11.) határozatában döntött a szociális - és 
gyermekvédelmi ágazati pótlék cím létrehozása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő átcsoportosításról. 

07/00/00/00 A Duna-korzó közterület felújításának támogatása 
(346484)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1025/2014. (I. 30.) határozatában döntött a Duna-korzó közterület 
felújításának támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezetbe történő átcsoportosításról.

08/00/00/00 A Mátyás-templom és a Halászbástya menti 
közterület rendezésének támogatása (346495)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1025/2014. (I. 30.) határozatában döntött a Mátyás-templom és a 
Halászbástya menti közterület rendezésének támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő átcsoportosításról.

09/00/00/00 Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és 
rendezvénycsarnok építési beruházásával 
összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása 
(346506)

Új elem

Indoklás: A Kormány a 1056/2014. (II. 11.) számú határozata alapján döntött a Veszprém 
Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával 
összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezetbe történő átcsoportosításról.

10/00/00/00 Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (346540) Új elem

Indoklás: A Kormány a 1052/2014. (II. 11.) számú határozata alapján döntött a 
szigetszentmiklósi iskolafejlesztés érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezetbe történő átcsoportosításról.

11/00/00/00 Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339406)

Új elem

Indoklás: A Kormány a 1052/2014. (II. 11.) számú határozata alapján döntött Veszprém 
Megyei Jogú Város feladatainak támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezetbe történő átcsoportosításról.

12/00/00/00 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. 
évi kompenzációja (340539)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1090/2014. (II. 28.) határozatában döntött a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetbe történő átcsoportosításról.
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Szerkezeti változás a 2014. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

13/00/00/00 Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f. 
a.”  vagyoni elemeinek megvásárlásához (346817)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1175/2014. (III. 26.) határozatában döntött a székesfehérvári 
Fűtőerőmű Kft. „f. a.”  vagyoni elemeinek megvásárlásához kapcsolódó támogatás 
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli 
átcsoportosításról.

14/00/00/00 A kőszegi Jurisics vár felújításának támogatása 
(346595)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1091/2014. (II. 28.) határozatában döntött a kőszegi Jurisics vár 
felújításának támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezetbe történő átcsoportosításról. 

15/00/00/00 A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató 
meg nem térülő költségeinek támogatása (346740)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1159/2014. (III. 20.) határozatában döntött a közérdekű kéményseprő-
ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása érdekében a IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról.

16/00/00/00 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos 
költségek finanszírozásának támogatása (342006)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1099/2014. (III. 4.) határozatában döntött az átmeneti ivóvízellátás 
biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása érdekében a IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról.

17/00/00/00 Hajmáskéri iskolafejlesztés (346695) Új elem

Indoklás: A Kormány 1123/2014. (III. 13.) határozatában döntött a hajmáskéri 
iskolafejlesztés érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe 
történő átcsoportosításról. 

18/00/00/00 A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatása (346717)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1148/2014. (III. 18.) határozatában döntött a közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. 

19/00/00/00 Balatonfüredi sétány-rendszer felújításának 
támogatása (346751)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1202/2014. (IV. 1.) határozatában döntött a balatonfüredi sétány-
rendszer felújításának támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. 

20/00/00/00 Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) 
környezete településképének javítása (347395)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1281/2014. (IV. 30.) határozatában döntött a az Európai Rendőr-
akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. 
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Szerkezeti változás a 2014. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

21/00/00/00 A kőszegi "Kreatív város - fenntartható vidék" 
projekt fejlesztési támogatása (347595)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1314/2014. (V. 9.) határozatában döntött a kőszegi "Kreatív város - 
fenntartható vidék" projekt fejlesztési támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet kiadási előirányzatának megemeléséről. 

22/00/00/00 Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű 
vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba 
kerülésének támogatása (347884)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1456/2014. (VIII. 14.) határozatában döntött egyes székesfehérvári 
stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének 
támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli 
átcsoportosításról. 

23/00/00/00 Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos 
beruházások támogatása (347940)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1507/2014. (IX. 10.) határozatában döntött a hódmezővásárhelyi 
ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. 

24/00/00/00 A helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatása (342039)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1516/2014. (IX. 16.) határozatában döntött a helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. 

25/00/00/00 Hercegszántó Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (347973)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1496/2014. (IX. 4.) határozatában döntött Hercegszántó Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. 

26/00/00/00 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 
programsorozat (342706)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1494/2013. (IX. 4.) határozatában döntött az "Itthon vagy - 
Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. 

27/00/00/00 Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (348828)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1657/2014. (XI. 19.) határozatában döntött Balatonfüred Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. 
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Szerkezeti változás a 2014. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

28/00/00/00 Pannon Park projekt előkészítésének támogatása 
(344628)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1693/2014. (XI. 26.) határozatában döntött a Pannon Park projekt 
előkészítésének támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

29/00/00/00 A budapesti 4-es metróvonallal bővülő fővárosi 
közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása 
(348839)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1655/2014. (XI. 17.) határozatában döntött aq budapesti 4-es 
metróvonallal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása 
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli 
átcsoportosításról.

30/00/00/00 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat komplex 
fejlesztése (349717)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1761/2014. (XII. 15.) határozatában döntött a Józsefvárosi 
Egészségügyi Szolgálat komplex fejlesztése érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai kiadási előirányzatának megemeléséről. 

31/00/00/00 Szekszárd Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (334939)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1781/2014. (XII. 18.) határozatában döntött Szekszárd Megyei Jogú 
Város feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról.

32/00/00/00 A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi 
Kiállítótermek épület felújításának támogatása 
(350240)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1812/2014. (XII. 19.) határozatában döntött a kenderesi Tengerészeti 
és Néprajzi Kiállítótermek épület felújításának támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet kiadási előirányzatának megemeléséről. 

33/00/00/00 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (339384)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1805/2014. (XII. 19.) határozatában döntött Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli átcsoportosításról. 

34/00/00/00 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (339484)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1805/2014. (XII. 19.) határozatában döntött Szombathely Megyei Jogú 
Város Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet kiadási előirányzatának megemeléséről. 
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Szerkezeti változás a 2014. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

36/00/00/00 Hejőkürt Község Önkormányzata közút 
építésének támogatása (350251)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1812/2014. (XII. 19.) határozatában döntött Hejőkürt Község 
Önkormányzata közút építésének támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet kiadási előirányzatának megemeléséről. 

37/00/00/00 Jászfényszaru Város Önkormányzata 
közlekedésfejlesztésének támogatása (350262)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1812/2014. (XII. 19.) határozatában döntött Jászfényszaru Város 
Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása érdekében a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet kiadási előirányzatának megemeléséről. 

38/01/00/00 Abaújszántó város feladatainak támogatása 
(350295)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/02/00/00 Apátfalva község feladatainak támogatása 
(331895)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/03/00/00 Alsóörs község feladatainak támogatása (350306) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/04/00/00 Balmazújváros város feladatainak támogatása 
(339639)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/05/00/00 Bánhorváti község feladatainak támogatása 
(350317)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/06/00/00 Bodrogkeresztúr község feladatainak támogatása 
(350328)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

946



Szerkezeti változás a 2014. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

38/07/00/00 Bodrogolaszi község feladatainak támogatása 
(350339)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/08/00/00 Bonyhád város feladatainak támogatása (350340) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/09/00/00 Cegléd város feladatainak támogatása (339362) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/10/00/00 Csaholc község feladatainak támogatása (350351) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/11/00/00 Csákvár város feladatainak támogatása (350362) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/12/00/00 Csanádalberti község feladatainak támogatása 
(350373)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/13/00/00 Dabas város feladatainak támogatása (339599) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/14/00/00 Debrecen Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (331851)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/15/00/00 Dunaújváros Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339373)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 
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38/16/00/00 Dunavarsány város feladatainak támogatása 
(350384)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/17/00/00 Eger megyei jogú város fejlesztéseinek támogatása 
(350406)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/18/00/00 Ercsi város feladatainak támogatása (350395) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/19/00/00 Fehérgyarmat város feladatainak támogatása 
(350417)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/20/00/00 Felsőrajk község feladatainak támogatása (350428) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/21/00/00 Földeák község feladatainak támogatása (331884) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/22/00/00 Furta község feladatainak támogatása (350439) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/23/00/00 Gyula város feladatainak támogatása (339339) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/24/00/00 Harkány város feladatainak támogatása (350440) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 
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38/25/00/00 Heréd község feladatainak támogatása (350451) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/26/00/00 Heves város feladatainak támogatása (350462) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/27/00/00 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
feladatainak támogatása (331795)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/28/00/00 Kaposvár Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (334906)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/29/00/00 Kistarcsa város feladatainak támogatása (350473) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/30/00/00 Kisvárda Város feladatainak támogatása (345551) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/31/00/00 Kiszombor község feladatainak támogatása 
(350484)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/32/00/00 Kőszeg város feladatainak támogatása (339684) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/33/00/00 Kunszentmiklós város feladatainak támogatása 
(339695)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 
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38/34/00/00 Lenti Város feladatainak támogatása (345628) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/35/00/00 Litér község feldatainak támogatása (344017) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/36/00/00 Mád község feladatainak támogatása (339611) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/37/00/00 Magyarcsanád község feladatainak támogatása 
(331906)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/38/00/00 Maroslele község feladatainak támogatása 
(331873)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/39/00/00 Martonvásár város feladatainak támogatása 
(339440)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/40/00/00 Mezőtúr Város feladatainak támogatása (345495) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/41/00/00 Mezőzombor község feladatainak támogatása 
(350495)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/42/00/00 Miskolc Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (331784)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 
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38/43/00/00 Monok község feladatainak támogatása (350506) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/44/00/00 Monor Város feladatainak támogatása (345539) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/45/00/00 Nagykanizsa Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (334928)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/46/00/00 Nyíradony város feladatainak támogatása (339600) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/47/00/00 Nyíregyháza Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (331828)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/48/00/00 Óföldeák község feladatainak támogatása (350517) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/49/00/00 Ősi község feladatainak támogatása (350528) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/50/00/00 Pápa város feladatainak támogatása (339340) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/51/00/00 Sárospatak város feladatainak támogatása 
(339706)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 
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38/52/00/00 Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása 
(345428)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/53/00/00 Sopron Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (345640)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/54/00/00 Szekszárd megyei jogú város feladatai biztonságos 
finanszírozásának támogatása (350539)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/55/00/00 Székkutas község feladatainak támogatása 
(350540)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/56/00/00 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339395)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/57/00/00 Szombathely megyei jogú város fejlesztéseinek 
támogatása (350551)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/58/00/00 Tarcal község feladatainak támogatása (350562) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/59/00/00 Tarpa község feladatainak támogatása (350573) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 
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Szerkezeti változás a 2014. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

38/60/00/00 Tolcsva község feladatainak támogatása (350584) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/61/00/00 Tolna város feladatainak támogatása (350595) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/62/00/00 Vác város feladatainak támogatása (350606) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/63/00/00 Várpalota Város feladatainak támogatása (345617) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/64/00/00 Vasad község feladatainak támogatása (350617) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/65/00/00 Vasvár város feladatainak támogatása (350628) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/66/00/00 Veszprém megyei jogú város feladatai biztonságos 
finanszírozásának támogatása (350640)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/67/00/00 Visznek község feladatainak támogatása (350639) Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 

38/68/00/00 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339417)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1826/2014. (XII. 23.) határozatában döntött egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezeten belüli átcsoportosításról. 
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Szerkezeti változás a 2014. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

39/00/00/00 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (350673)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1872/2014. (XII. 31.) határozatában döntött Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai kiadási előirányzatának megemeléséről.

40/00/00/00 Vál Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (350684)

Új elem

Indoklás: A Kormány 1871/2014. (XII. 31.) határozatában döntött Vál Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai kiadási előirányzatának megemeléséről. 
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X. Igazságügyi Minisztérium 
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A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet (a továbbiakban: KIM fejezet), 
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény hatályba lépést 
követően, 2014. június 6. napjától Igazságügyi Minisztérium fejezet (a továbbiakban: IM 
fejezet) 2014. évi céljainak meghatározásánál két fő szempont került figyelembevételre: 
- külső feltételeknek való megfelelés, 
- adott keretek között a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb működés, a 

szakpolitikai célok végrehajtása, szükség esetén ezek prioritás alapú rangsorolása. 
 
A külső feltételek, adottságok között kiemelt szerepet töltöttek be a gazdasági-költségvetési 
keretek, meghatározták a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: KIM) 
2014. évi gazdálkodásának főbb összegeit, keretszámait.  
 
A KIM fejezet 2014. évi költségvetésének összeállítása során a legfontosabb szakpolitikai 
célként az alábbiak kerültek kitűzésre:  
 
Területi közigazgatás átalakításának folytatása 
 
A területi közigazgatás átalakítási folyamata 2014-ben folytatódott. A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kirendeltségeiként működő járási (fővárosi kerületi) hivatalok legfontosabb 
feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása.  
Kiemelt cél a járási hivatali rendszer működőképességének a jövőben történő biztosítása és 
fenntartása. További cél volt, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok folyamatosan 
bővülő feladat-ellátásához kapcsolódó infrastrukturális háttér megfelelően biztosításra 
kerüljön. 
 
Jó Állam kialakítása, a közigazgatás fejlesztése, megújítása 
 
2012. augusztus 31-én került meghirdetésre a Jó Állam megteremtését, a közigazgatás 
újjászervezését, fejlesztését megalapozó Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 
12.0. változata. A Program tartalmazza a célok elérésének intézkedési tervét az előttünk álló 
időszakra. 
 
A Program során megvalósítandó feladatok forrását nagyrészt az Új Széchenyi Terv 
Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) és Elektronikus Közigazgatás 
Operatív Program (a továbbiakban: EKOP) biztosítja, így az uniós társfinanszírozású 
projektek megvalósítása a Magyary Program végrehajtása szempontjából is kiemelt feladat. 
  
Uniós társfinanszírozással megvalósuló projektek eredményes lebonyolítása 
 
A KIM jelentős számú uniós társfinanszírozású projektet bonyolított le önállóan vagy 
konzorcium tagjaként. A KIM kiemelten fontos feladatként kezelte a projektek ütemezés 
szerinti és szabályos lebonyolítását, tekintettel arra, hogy a szakpolitikai célok eléréséhez 
szükséges feladatok nagy részét ezen projektek finanszírozzák.  
 

Fontos feladat volt továbbá a korábbi években befejezett – európai uniós támogatással 
megvalósult – fejlesztési programok fenntartásának biztosítása. 
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A fenti szakpolitikai célok megvalósítását azonban a fejezet csak 2014. június 6-áig, a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Statútum rendelet) hatályba lépéséig végezte. A Statútum rendelet értelmében 

2014. évben kormányzati szerkezetátalakítás zajlott le, melynek során a közigazgatás 

szervezéséért, fejlesztésért való felelősség, beleértve a területi közigazgatás fejlesztését is a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörévé vált, így a feladatok átadásra kerültek a 

Miniszterelnökség fejezethez. Ezzel egyidejűleg a szakpolitikai célok megvalósítását szolgáló 

fejlesztési projektek is átrendezésre kerültek. 

 
Igazságügy 
 
A kormányzati szerkezetátalakítás következtében az Igazságügyi Minisztérium (a 
továbbiakban: IM) feladatai között leghangsúlyosabbak az igazságügy feladatai lettek. 
Többek között az igazságügyi miniszter feladata a Kormány 2014-2018. közötti igazságügyi 
politikájának kidolgozása. Az igazságügyi politika célja, hogy keretet adjon a kormányzat 
igazságügyi munkájának, az ellátott feladatok tükrözzék az igazságügyi politika értékrendjét. 
Az IM 2014. évi célkitűzései 

- a magyar alkotmányos identitás védelme és nemzetközi színtéren való 
elfogadottságának erősítése 

- az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom növelése. 
 

Az igazságügyi politika egyik legfontosabb pillére az Alaptörvényben meghatározott 
tisztességes eljárás követelménye. E követelmény nemcsak az eljárás tisztességére, 
nyilvánosságára és ésszerű határidejére vonatkozik, hanem abból a döntés tisztességére 
(elsősorban jogszerűségére, másodsorban pedig a társadalmi igazságérzetnek való 
megfelelésére) vonatkozó elvárás is következik. 
 
Cél az eljárások gyorsabbá, hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele. Ennek érdekében fontos 
feladat az eljárási rendek újraszabályozása, amelyben az eljárásban résztvevő szerepét át kell 
gondolni. A hatékonyság és az időszerűség az eljárási határidők lerövidítésén túl a meggyőző, 
és az eljárásokban érintettek számára is elfogadható döntések meghozatalát is magában 
foglalja. Ennek értelmében a 2014-2018. közötti időszak kiemelt célja egy új polgári 
perrendtartási törvény kidolgozása, új büntetőeljárási kódex elfogadása, valamint a 
közigazgatási hatósági eljárások újraszabályozása, valamint a közigazgatási perrendtartás 
kialakítása. 
 
Kiemelt cél az igazságügyi kapcsolatokért való felelősség erősítése. Fontos 
társadalompolitikai igény a jogászi hivatásrendekkel való kapcsolattartás intézményesített 
kiépítése, a partnerségi struktúra megvalósítása, mindezt nyilvánvalóan az alkotmányos 
szervek függetlenségének messzemenő tiszteletben tartásával. 
 
Az igazságügyi politika másik fontos pillére az igazságügyi miniszter felügyelete vagy 
irányítása alá tartozó intézményrendszer vizsgálata is a hatékonyság, átláthatóság jegyében. 
 
Szervezetrendszert, feladatokat érintő változások 

 
Az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét képező feladatok változását és ezzel az 
irányítása alá tartozó szervezetrendszert, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokat a 
Statútum rendelet és a központi költségvetés címrendjének a Magyarország 
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minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. 
(VII. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) módosította.  
 
A Statútum rendelet és a Korm. határozat hatályba lépését követően az IM fejezet irányítása 
alá tartozó intézmények és feladatok nagy része átrendezésre, átadásra került más 
minisztériumok, így a Miniszterelnökség (Fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási 
hivatalok cím, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, 
Közpolitikai Kutató Intézet), a Belügyminisztérium (Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala), a Külgazdasági és Külügyminisztérium (Balassi 
Intézet) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Design Terminál Nemzeti Kreatívipari 
Központ) részére.  
 
Fenti jogszabályi előírások és kormánydöntés következtében az Igazságügyi Minisztériumtól 
más fejezetekhez került átadásra a Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása 
(20/2/2), a Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 
(20/2/7), a Központi informatikai feladatok (20/2/26), a Ludovika Campus (20/2/41), a Bárka 
Színház támogatása (20/2/44), a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése (20/2/46), 
a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (20/3/2), az Európai 
Területi Társulások támogatása (20/3/4), a Közép- és Kelet európai Történelem és 
Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása (20/3/21), a Nemzetpolitikai tevékenység 
támogatása (20/4/3), a Járási szociális feladatok ellátása (20/11), továbbá a Fővárosi és 
megyei kormányhivatalok peres ügyei (20/12) elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat, és 
ezzel a közfeladatok ellátásához nyújtott támogatások felhasználása az átvevő fejezeteknél 
történt. 
 
IM Fejezet (költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok) összesen:  
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 
A költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 15 383,0 millió forint 
kiadási, 6 022,5 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési 
támogatás 9 360,5 millió forint volt.  
 
A Kormány döntései alapján év közben a támogatási előirányzat  

összesen 548,3 millió forinttal nőtt az alábbi intézkedéseknek köszönhetően: 
- az 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 4,0 millió forinttal a 

védelmi felkészítés kiadásainak fedezetére, 
- az 1201/2014. (IV. 1.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 14,5 millió forinttal a 

2014. évi kompenzáció kiadásaira, 
- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján átcsoportosított 52,2 millió forinttal a 

prémiumévek program kiadásaira, 
- az 1374/2014. (VII. 8.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 145,8 millió forinttal 

a DNS-profil meghatározásához szükséges kiadásokra, 
- az 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 3,3 millió forinttal a 

jogharmonizációs feladatok átvételével kapcsolatos kiadásokra, 
- az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozattal átcsoportosított 319,3 millió forinttal az 

Igazságügyi Minisztérium átalakításának, valamint az Igazságügyi Hivatal 
megalakulásának többletköltségeire, 

- 1736/2014. (XII. 12.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 9,2 millió forint az 
Igazságügyi Hivatal kiválásával kapcsolatos kiadásokra, 
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összesen 1 158,6 millió forinttal csökkent az alábbi intézkedéseknek köszönhetően: 
- az 1588/2014. (X. 21.) Korm. határozat alapján 3,0 millió forinttal védelmi felkészítés 

kiadásainak fedezetére, 
- az 1687/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 827,9 millió forinttal 

és a 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 327,7 millió forinttal 
a kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatban, 

 
A költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű előirányzatok estében 2 344,7 millió forint 
kiadási és támogatási előirányzat került meghatározásra.  
 
A Kormány döntései alapján év közben a támogatási előirányzat  

összesen 400,1 millió forinttal nőtt az alábbi intézkedéseknek köszönhetően: 
- az 1003/2014. (I. 17.) Korm. határozattal átcsoportosított 281,1 millió forinttal a 

tudatos nemzeti közjogi gondolkodás megalapozásával és ehhez kapcsolódva a 
magyar kulturális értékek megőrzésével és fejlesztésével összefüggő feladatok 
ellátásával megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével összefüggő 
kiadásokra, 

- az 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozattal átcsoportosított 69,0 millió forinttal a 2019. 
évi Universiade megrendezésével kapcsolatos kiadásokra, 

- az 1688/2014. (XI. 26.) Korm. határozattal átcsoportosított 50,0 millió forinttal az IM 
feladatkörébe tartozó fordítási költségekre. 

összesen 34,0 millió forinttal csökkent az alábbi intézkedéseknek köszönhetően: 
- az 1079/2014. (II. 24.) Korm. határozattal átcsoportosított 2,0 millió forinttal a 

Magyar Tudomány Akadémia által megrendezésre kerülő horváth-magyar konferencia 
költségeire, 

- az 1127/2014. (III. 13.) Korm. határozattal átcsoportosított 3,1 millió forinttal a 
magyar származású építész, Hudec László 120. születésnapján Shanghajban 
megrendezett programsorozaton történő részvétel költségeire és a Debreceni Egyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, nyugalmazott ítélőtáblai 
tanácselnök Dr. habil. Kardos Sándor 65. születésnapjának tiszteletére kiadni tervezett 
tanulmányi kötet előállítási költségeire, 

- az 1160/2014. (III. 20.) Korm. határozattal átcsoportosított 10,0 millió forinttal a 
Madách év 2014. programsorozat keretében Az ember tragédiája elnevezésű kiállítás 
megrendezési költségeire, 

- az 1272/2014. (IV. 24.) Korm. határozattal átcsoportosított 2,5 millió forinttal az 
Ányos Pál szellemi örökségét feldolgozó emlékkötet előállításának költségeire, a 
Díva, Színész, Nő Lukács, Mészáros, Tolnay 100 című kiállítás megrendezési 
költségeire, valamint a gépkocsivezetők alkalmazásának többletköltségeire, 

- az 1424/2014. (VII. 28.) Korm. határozattal átcsoportosított 0,5 millió forinttal az 
ELTE uzsora témáját feldolgozó tanulmánykötet kiadásával kapcsolatos kiadásokra, 

- az 1687/2014. (XI. 26.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 10,7 millió forinttal 
és a 1714/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 5,2 millió forinttal a 
kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatban. 

 
Az intézmények 6 022,5 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzata fejezeti 
hatáskörben 321,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben további 6 283,9 millió forinttal 
nőtt, valamint 4 149,7 millió forint maradvány került előirányzatosításra. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok bevételi előirányzata 138,3 millió forinttal növekedett, míg 
1 362,3 millió forint összegű maradvány került előirányzatosításra.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  25 129,3 17 516,5 17 516,5 29 772,3 22 351,3 88,9 75,1 

 ebből: személyi juttatás 8 370,0 8 441,8 8  441,8 8 904, 3 7 837,7 93,6 88,0 

Bevétel  13 100,3 6 022,5 6 022,5 12 766,5 8 114,8 61,9 63,6 

Támogatás  11 950,5 11 494,0 11 494,0 11 493,8 11 752,5 98,3 102,3 

Előirányzat-maradvány  4 569,4 - - 5 512,0 5 512,0 120,6 100,0 

Létszám (fő)   1 317 1 321 1 321 - 1 132 85,9 - 

 
 
1. cím: Igazságügyi Minisztérium igazgatása 
(Törzsszám: 300070, honlap: www.kormany.hu) 
 
Az Igazságügyi Minisztérium Igazgatása (a továbbiakban: minisztérium, IM igazgatása) az 
igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat 
végez. Felelős az igazságügyért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, az 
áldozatsegítésért és a kárpótlásért. E feladatai körében többek között előkészíti a jogalkotásra, 
a gyülekezési jogra, a személyes adatok védelmére, a közérdekű adatok nyilvánosságára, az 
elektronikus információszabadságra, az egyenlő bánásmódra, a sajtóra, a kérelmezési és 
panaszjogra, a sztrájkjogra, az Állami Számvevőszékre, a pártok működésére és 
gazdálkodására, a közjogi tisztségviselők jogállására és juttatásaira, a közszolgálati 
tisztviselők jogállására és juttatásaira és a kormányzati szervezetrendszerre, a nemzetközi 
szerződésekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Felel a Polgári Törvénykönyv 
kodifikációjáért, ezen belül a személyek jogára, a dologi jogra, a családjogra, a kötelmi jogra, 
az öröklésre vonatkozó rendelkezések megalkotásáért. Előkészíti a polgári peres és nemperes 
eljárásokra, a bírósági végrehajtásra, a nemzetközi magánjogra, a polgári jogi jogsegélyre, a 
közvetítői tevékenységre, a jogi segítségnyújtásra, a szakfordításra és tolmácsolásra és a 
pártfogó felügyelői tevékenységre, a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a 
csődeljárásra, az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra 
vonatkozó jogszabályokat. Továbbá előkészíti a bírósági szervezetre, a bírák és az 
igazságügyi alkalmazottak jogállására, szolgálati jogviszonyára, a bírósági igazgatásra és 
ügyvitelre, a választott bíráskodásra, a bírósági végrehajtásra és a bírósági végrehajtói 
szervezetre, a közjegyzőkre, az ügyvédekre, a jogtanácsosokra, az igazságügyi szakértőkre és 
a jogi szakvizsgára, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaira,  a 
szerzői jogra, az iparjogvédelemre, a tisztességtelen piaci magatartásra, a versenykorlátozás 
tilalmára, a magyar formatervezési díjra és az iparjogvédelmi támogatásokra, az ügyészségre, 
az ügyészek jogállására, a bűncselekményekre, a büntetésekre, a büntetőeljárásra, a bűnügyi 
jogsegélyre, a bűnügyi nyilvántartásra és a büntetések és az intézkedések végrehajtására 
vonatkozó jogszabályokat. 
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Az IM igazgatása alaptevékenységeként ellátott feladatait az IM alapító okiratában 
(VIII/ID/901/3/2014.), az IM Szervezeti és Működési Szabályzatában [7/2014. (XI. 14.) IM 
utasítás], valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  12 806,4 8 727,8 8 727,8 17 805,1 11 942,0 93,3 67,1 

 ebből:  személyi juttatás 5 905,7 5 685,0 5  685,0 6 456,9 5 407,2 91,6 83,7 

Bevétel  6 757,6 664,2 664,2 6 767,1 2 083,2 30,8 30,8 

Támogatás  7 349,0 8 063,6 8 063,6 7 912,6 7 912,6 107,7 100,0 

Előirányzat-maradvány  1 160,1 - - 3 125,4 3 125,4 269,4 100,0 

Létszám (fő)   852** 849* 849 - 670* 78,6 - 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám     
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 8 727,8 664,2 8 063,6 5 685,0 849 
Módosítások jogcímenként *           
2013. évi maradvány felhasználás 3 125,4 3 125,4   390,7   
Működési bevételek többlete (Uniós projektek 
teljesítéséhez, családtámogatási kölcsön 
törlesztése, V4 találkozóval kapcsolatban KÜM-
től átvett forrás, közhatalmi és működési 
bevételek többlete, EU-s külföldi kiküldetések 
megtérülése) 

5 726,1 5 726,1   1 217,9 

  
Felhalmozási bevételek többlete (Uniós 
projektek teljesítéséhez, lakásvásárlási támogatás 
törlesztése, OTP lakásalap számla átvétele) 

327,7 327,7     

  
Fejezeten belül fejezeti kezelésű 
előirányzatokból átvett működési források 

49,1 49,1   5,1 
  

Támogatással fedezett: -151,0 0,0 -151,0 -462,7 -428 
Fejezeten belül fejezeti kezelésű 
előirányzatokból átvett működési források 

257,7   257,7 26,3 
  

Kőrösi Csoma Sándor program fedezete 532,6   532,6 253,5   
Honvédelmi igazgatási feladatok fedezete 1,0   1,0 0,7   
RKI szervezeti átalakítás fedezete 284,8   284,8 178,3   
Kompenzáció fedezete 5,0   5,0 4,0   
PÉP-es foglalkoztatással összefüggő kiadások 
fedezete 

52,2   52,2 41,1 
  

Irányítószervi elvonás időleges megtakarítás 
miatt 

-132,0   -132,0 -104,0 
  

NGM fejezettől átcsoportosítás a 3,3   3,3 2,3 1 
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jogharmonizációs feladatok átvétele miatt 
Átvétel a minisztériumok felsorolásáról szóló 
törvénnyel összefüggő módosítás miatt 

14,9   14,9 11,1 
6 

Átadás a minisztériumok felsorolásáról szóló 
törvénnyel összefüggő módosítás miatt 

-1 170,5   -1 170,5 -876,0 
-435 

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás       -379,1   
2014. évi módosított előirányzat 17 805,1 9 892,5 7 912,6 6 456,9 421 

 
Az IM feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 8 727,8 millió forint állt 
rendelkezésre, melynek fedezete 664,2 millió forint összegű működési bevétel, 8 063,6 millió 
forint a támogatás. A módosított kiadási előirányzat valamennyi jogcímen összességében 
9 077,3 millió forint összegű növekedést mutat.  
 
A személyi juttatások  5 685,0 millió forint összegű eredeti előirányzata év közben 1 359,1 
millió forint összegben csökkent a kormányzati szerkezetátalakítás, továbbá dologi kiadások 
kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítás és az időleges megtakarítás miatti elvonása miatt, 
míg 2 131,0 millió forint összegben növekedett a 2013. évi maradvány igénybevétele, az 
uniós projektek terhére megvalósított feladatok személyi és reprezentációs költségei 
forrásának jóváírása, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi 
kompenzációjához szükséges fedezet, a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett források és a 
szerkezeti átalakítás fedezetére átvett előirányzatok miatt. A módosított előirányzat 
biztosította az IM dolgozóinak havi rendszeres, jogszabály szerinti illetményét, a felmentési 
idejüket töltő munkavállalók ezen időre járó bérét, a végkielégítések és szabadságmegváltások 
forrását, fedezetet nyújtott továbbá a cafetéria juttatás keretében – 200 000 forint kerethatáron 
belül – igényelt juttatások kifizetésére (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya szállás, SZÉP kártya 
vendéglátás, SZÉP kártya szabadidő, BKV bérlet, ajándék utalvány, önkéntes pénztári 
kifizetések,  iskolakezdési támogatás), a belföldi és külföldi napidíjak összegére, a jubileumi 
jutalmakra, illetve a célfeladat kitűzéséhez kapcsolódó kifizetésekre. Fedezetet biztosított 
továbbá a kormánytisztviselők és munkavállalók ruházati költségeinek, a munkavégzéshez 
kapcsolódó védőszemüveg költségtérítésének, közlekedési költségtérítéseknek (munkába 
járás, hétvégi hazautazás), a bankszámla költségtérítéseknek, illetve a szociális és temetési 
segély és a reprezentációs jellegű kiadások kifizetésére.  
 
A foglalkoztatottak személyi juttatásai az 5 147,3 millió forint összegű módosított 
előirányzattal szemben 4 224,2 millió forint összegben teljesült. 
 
A külső személyi juttatások terhére teljesült – 1 183,0 millió forint összegben – az IM 
alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetése, a Jogi Szakvizsga 
Bizottság vizsgáztatóinak díjazása, a szakértői oktatás és vizsgáztatás költségei, a 
prémiuméves programban részt vevők illetménye és cafetéria juttatásai, valamint az uniós 
projektek terhére megvalósított feladatokkal összefüggő megbízási díjak és a Kőrösi Csoma 
Program kitűzött céljainak megvalósításához szükséges ösztöndíjak kifizetése. 
 
Létszámváltozások 
 
A kormányzati szerkezetátalakítás végrehajtása érdekében kötött megállapodásokkal 
kapcsolatban a létszám az alábbiak szerint változott: 
 

Megnevezés 
NGM 
átvétel 

HM 
átadás 

EMMI 
átadás 

ME 
átadás 

NFM 
átadás 

KKM 
átadás 

KKM 
átvétel 

BM 
átadás 

Ösz-
szesen 

Létszám +1 -7 -1 -307 -1 -9 +6 -110 -428 
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A jogelőd KIM engedélyezett létszáma 849 fő volt, amely a megállapodások alapján 428 
fővel csökkent, így az IM engedélyezett létszáma 2014. december 31-én 421 fő volt.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata tartalmazza 
egyrészt a személyi juttatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, másrészt a 
természetbeni juttatásokat és reprezentációs kiadásokat terhelő adó és járulékfizetési 
kötelezettségeket, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben és határidőben 
teljesültek. A járulékok teljesítése 1 498,4 millió forint volt.  

 
A dologi kiadások 1 488,3 millió forint eredeti előirányzata 4 443,9 millió forinttal 
emelkedett, az előirányzat növekedése az alábbi feladatok végrehajtásának fedezetét 
biztosította: 

• Az EU Tanácsi és Bizottsági ülésekre történő kiküldetések, repülőjegy, biztosítás, 
szállás és taxi költségei,  

• Kőrösi Csoma Program keretében biztosított külföldi kiküldetések költségei, 
• Az EKOP és ÁROP uniós projektek terhére finanszírozott költségek, 
• A 2013. évi maradvány igénybevételének kiadásai, 
• Fejezeti kezelésű előirányzatból megvalósuló szakmai feladatok kiadásai, 
• A Minisztérium átalakulása, továbbá a szerkezeti átalakítás miatti kiadások. 

 
A dologi kiadás módosított előirányzata 5 932,2 millió forint, míg a teljesítés 3 178,5 millió 
forint volt 2014. évben. 
 
A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra: 

• Az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan a 2014. évben készlet és kommunikáció 
szolgáltatási kiadások fedezetét is biztosítani kellett, készlet beszerzésre 20,5 millió 
forint, kommunikációs kiadásokra 373,8 millió forint került ezzel kapcsolatban 
kifizetésre. A készletbeszerzések elsősorban a kitüntetésekhez kapcsolódóan felmerült 
kiadások. A céginformáció működtetése kapcsán teljesültek a cégbíróságok 
eszközparkjának karbantartási költségei, az országosan, éjjel-nappal elérhető on-line 
felület és háttérrendszer üzemeltetésével, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos 
számítástechnikai kiadások. 

• A szolgáltatási kiadásokra a Minisztérium 2014. évben 1 688,6 millió forintot költött, 
amelyen belül a bérleti és lízingdíj kiadások összege 182,1 millió forint, továbbá a 
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 1 231,9 millió forint volt 
jelentős. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése tartalmazza a 
Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 
22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. §-a alapján a Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával 
összefüggésben felmerült költségeket és a Nemzeti Jogszabálytár működtetésének 
költségeit, továbbá az egyéb szellemi tevékenységgel, jogi, ügyvédi 
segítségnyújtással, tanácsadással kapcsolatos kiadásokat. 

• A kiküldetések, reklám- és propagandakiadások kifizetett összege 2014. évben 406,0 
millió forintot tett ki, amelynek aránya a dologi kiadásokon belül 12,8%. A teljesítés 
összege tartalmazza többek közt a Kőrösi Csoma Sándor Program megvalósításával 
kapcsolatos kiadásokat, továbbá a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és 
repülőjegy költségeit is. 

• A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése a közbeszerzési díjakat, a 
működési célú előzetesen felszámított ÁFA-t, illetve egyéb díjakat, befizetéseket, 
késedelmi kamatokat, továbbá a tanfolyami díjakat, a kötelező továbbképzéssel 
kapcsolatos kiadásokat tartalmazza 689,6 millió forint értékben.  
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Az elvonások, befizetések 10,9 millió forintos teljesítése a 2013. évi maradványban szereplő 
rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére átcsoportosított összeg fel nem 
használt részének befizetését jelentette. 
 
Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzaton szereplő 
1 359,0 millió forint teljesítés tartalmazza a 2013. évi maradvány terhére uniós projektekkel 
kapcsolatos kifizetési kérelmek megtérüléséből a más költségvetési szervet megillető források 
továbbutalását, továbbá a 2013. évi maradványból a kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat átutalását. Ebből 100,0 millió forint a BM részére, 183,8 millió forint a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) részére került átutalásra. 
Működési célú pénzeszköz átadásként államháztartáson kívülre 2,2 millió forint került 
kifizetésre, amely az EU részére visszafizetett uniós támogatás.  
 
Családalapítási/családtámogatási kölcsönként a Minisztérium 2014. évben 6,1 millió forint 
összeget folyósított a munkatársak részére, míg a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához 
8,3 millió forint összegben járult hozzá kölcsön formájában. 
 
Az intézményi beruházási kiadások 31,5 millió forint eredeti előirányzata 1 867,7 millió 
forinttal növekedett. Az előirányzat növekedése jelentős mértékben az uniós projektek 
keretében történt fejlesztések miatt következett be.  
 
Beruházások ÁFA nélküli teljesítése a 2014. évben 222,1 millió forint volt. 
 
Immateriális javak beszerzése, létesítése 164,0 milliót forint értékben került elszámolásra 
(szoftverek, fényképek felhasználói joga, alkalmazások fejlesztése és tanulmányok költségei). 
A beszerzések nagyrészt az ÁROP és EKOP projektek keretében történtek. Ingatlanokkal 
kapcsolatos beszerzésre 32,3 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök és informatikai eszközök 
beszerzésére összesen 25,8 millió forintot fordított a Minisztérium 2014. évben. 
 
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzaton 189,5 millió 
forint került átutalásra a KLIK részére. 
 
Bevételek alakulása 
 
A közhatalmi bevételek között a Minisztériumnak közvetítői névjegyzékkel, szakértői 
névjegyzékkel, fellebbezési díjjal, szakhatósági eljárási díjakkal kapcsolatban keletkezett 
többletbevétele, összesen 3,3 millió forint összegben. 
 
A működéséhez kapcsolódó bevételek mindösszesen 458,4 millió forint összegben 
teljesültek. A jogi szakvizsgáztatással, végrehajtói vizsgáztatással, szakoktatói vizsgáztatással 
kapcsolatos bevételek 139,8 millió forintot, a cégnyilvántartás bevételeiből jogszabály alapján 
levonható összegekből származó bevétel 276,9 millió forintot, a kiszámlázott ÁFA 6,7 millió 
forintot, a családalapítási/családtámogatási kölcsönök, továbbá a lakásalap számla vezetésével 
összefüggő kamatbevételek 0,6 millió forintot tettek ki. A Minisztérium dolgozói által 
visszafizetett tanulmányi szerződésből eredő tartozások rendezésére, a mobiltelefonok 
kerettúllépések megtérítésére, a külföldi kiküldetések költségeinek megtérítésére, a 
perköltségekből eredő követelésekre mindösszesen 34,4 millió forint bevétel került 
elszámolásra. 
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Működési célú kölcsönök visszatérítéseként a családalapítási/családtámogatási kölcsön 
törlesztése került kimutatásra 4,0 millió forint értékben, továbbá 54,4 millió forint bevétel 
folyt be egyéb működési célú átvett pénzeszközként, amely közvetlenül az EU-tól érkező 
Twinning projekt bevételét, továbbá a nemzetközi jogi fórum konferencia költségeinek 
fedezetére érkezett 1,0 millió forint összegű bevételt tartalmazza.  
 
Egyéb működési célra államháztartáson belülről mindösszesen 1 258,7 millió forint 
támogatás érkezett, amelyből 1 198,8 millió forint az EKOP és ÁROP projektek, 59,9 millió 
forint egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok által finanszírozott kiadások fedezetére szolgált. 
 
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzaton 179,6 millió 
forint a teljesítési adat, amely az EKOP és ÁROP projektekkel összefüggő bevétel, míg 
államháztartáson kívülről a lakásépítésre és vásárlásra a dolgozók részére folyósított kölcsön 
törlesztésekből 15,9 millió forint folyt be.  
 
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközként került elszámolásra továbbá a Minisztérium 
igazgatása által a Fejezettől átvett lakásalap számla 2014. január 01-jei nyitó egyenlege 108,9 
millió forint összegben. 
 
Támogatások alakulását befolyásoló főbb tényezők: 
A kormányzati szerkezetátalakítás végrehajtása érdekében kötött megállapodások fedezete 
központi támogatás volt. A megállapodások alapján – Kormány hatáskörében – az alábbiak 
szerint került támogatás átadásra, illetve átvételre: 

millió forintban 

Kiemelt 
előirányzat 

megnevezése 

NGM  
átvétel 

HM 
átadás 

EMMI 
átadás 

ME 
átadás 

NFM 
átadás 

KKM 
átadás 

KKM 
átvétel 

BM 
átadás 

Összesen 

Központi 
támogatás 

+3,3 -15,7 -2,9 -827,9 -2,0 -23,9 +14,9 -298,1 -1.152,3 

 
A bevétel tervezettől való elmaradásának okai 
 
A Minisztérium eredeti előirányzatában szereplő 379,2 millió forint fizetendő ÁFA a 
központosított bevételek utáni ÁFA fizetési kötelezettség forrása. Tekintettel arra, hogy 
központosított bevételek utáni ÁFA befizetéssel kapcsolatban 2014. évtől változtak a 
számviteli elszámolásokra vonatkozó szabályok, ezért az ezen a jogcímen tervezett eredeti 
előirányzat nem teljesült. A fizetendő ÁFA közvetlenül teljesíthető a központosított bevételek 
célelszámolási számlájáról.  
 
Az egyéb működési bevételek jogcímen a tervezett 379,2 millió forint eredeti előirányzattal 
szemben 311,1 millió forint teljesült, amely tartalmazza a cégnyilvántartás bevételeiből 
jogszabály alapján levonható összegekből származó 276,9 millió forint bevételt, az e-útdíj UD 
rendszer sérülékenységének vizsgálatával, a biztonsági stratégia kialakításával kapcsolatos 
javaslatokkal összefüggő 7,9 millió forint bevételt, illetve az ESR-112 rendszer 
sérülékenységének vizsgálatával, a biztonsági stratégia kialakításával kapcsolatos 
javaslatokkal összefüggő 8,0 millió forint összegű bevételt. A fennmaradó 18,3 millió forint 
foglalkoztatottaktól származó térítésekből, egyéb kártérítésekből, perköltségek 
megfizetéséből, továbbá a TB 1% megtérítéséből származó bevétel volt. 
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A követelésállomány bemutatása 
 
A követelések nyitó állománya 50,0 millió forint, az elszámolt értékvesztés 10,8 millió forint, 
a könyvszerinti érték 39,2 millió forint értékű volt. A 2014. év folyamán értékvesztés 
visszaírása 7,5 millió forint értékben, míg értékvesztés elszámolása 3,0 millió forint értékben 
történt, így a követelések záró könyvszerinti értéke 89,6 millió forint volt. 

 
Behajthatatlan követelésként 2014. év folyamán 0,4 millió forint értékű követelés került 
kivezetésre. 
 
2013. évi maradvány elszámolása 
 

 
Megnevezés 

2013. évi 
maradvány 

összege 

2013. évi 
maradványból 

pénzügyileg 
teljesült 

2013. évi maradványból 
pénzügyileg nem teljesült, 

kötelezettségvállalással 
terhelt 

Személyi juttatások 489,0 409,1 79,9 
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

131,8 121,6 10,2 

Dologi kiadások 884,6 692,1 192,5 
Egyéb működési célú kiadások 1 376,8 1 373,3 3,5 
Beruházások 108,1 100,6 7,5 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 135,1 135,2  
Összesen 3 125,4 2 831,9 293,6 

 

A pénzügyileg teljesült előző évi maradványból 1 473,2 millió forint európai uniós 
projektekkel, míg 90,6 millió forint az online cégközlönnyel kapcsolatban került kifizetésre. 
 
2014. évi előirányzat-maradvány alakulása 
 
Az Igazságügyi Minisztérium igazgatásának 2014. évben 1 179,2 millió forint előirányzat 
maradványa keletkezett, amelyből 1 123,1 millió  forint kötelezettségvállalással terhelt, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad előirányzat maradvány összege 56,1 millió forint. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány kiadási előirányzatok közötti megoszlása: 

millió forintban 
Megnevezés Kötelezettségvállalással terhelt 

Személyi juttatások 211,8 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 111,2 
Dologi kiadások 611,4 
Egyéb működési célú kiadások 6,6 
Beruházások 97,1 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 85,0 
Összesen 1 123,1 

 
Vagyongazdálkodás 
 
A kormányzati szerkezetátalakítás végrehajtása érdekében kötött megállapodásokkal 
kapcsolatban a vagyon az alábbiak szerint változott: 

millió forintban 
Átvevő szervezet 

megnevezése 
Bruttó érték 

Elszámolt 
értékcsökkenés 

Nettó érték 
Kivezetés 
időpontja 

ME -51,6 -28,0  2014.10.01 
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BM -91,4 -50,5 -40,9 2014.10.01 
KKM -8,0 -5,1 -2,9 2014.10.01 
EMMI -3,6 -0,5 -3,1 2014.10.01 
 
A ME részére készletállomány is átadásra került 7,5 millió forint értékben. 
 
Befejezetlen beruházás átadása történt meg az FTC Stadionnal, a Rubik Kocka Házzal, 
továbbá a Bárka Színházzal kapcsolatban az MNV Zrt. és az NKE részére, továbbá vagyon 
átadás történt az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Közalapítvány megszűnése miatt az MTA 
Bölcsészettudományi Kutatóintézet részére az alábbiak szerint: 

millió forintban 
Átvevő szervezet 

megnevezése 
Bruttó érték 

Elszámolt 
értékcsökkenés 

Nettó érték 
Kivezetés 
időpontja 

MNV Zrt. -30,8   2014.04.01 
NKE -0,6   2014.04.01 
MNV Zrt. -10,9   2014.07.01 
MTA BTK -4,0 -0,2 -3,8 2014.12.04 
 
Az MTA BTK részére átadásra került továbbá 2.983 db könyv, amely készletként volt 
nyilvántartva érték nélkül. 
 
Az ÁROP és az EKOP keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az ÁROP 
2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az EKOP 2011-2013. évekre 
szóló akciótervének módosításáról szóló 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat 
végrehajtásaként 24 db Európai Unió által finanszírozott projektek átadásával 
kapcsolatban az alábbi vagyonváltozás történt: 

millió forintban 

Átvevő szervezet 
megnevezése 

Bruttó érték 
Elszámolt 

értékcsökkenés 
Nettó érték 

Kivezetés 
időpontja 

NFM -211,2 -29,1 -182,1 2014.08.10 
ME -1 682,2 -233,7 -1 448,5 2014.09.30 
 
Az év végi leltározás során hiányként 0,3 millió forint könyvszerinti értékű eszköz került 
kivezetésre. 
 
Részesedések alakulása 
 
A jogelőd KIM minisztere a Bethlen Gábor Kiemelten Közhasznú Nonprofit Zrt. (saját tőke 
értéke: 45,7 millió forint, állami tulajdoni részesedés aránya: 100%) részesedése feletti 
tulajdonosi jogokat gyakorolta. A részesedés könyvszerinti értéke 5,0 millió forint volt. 
 
A kormányzati szerkezetátalakítás végrehajtása érdekében a részesedés feletti tulajdonosi jog 
gyakorlása a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszterhez került, ezért a 
részesedés átadásra került a Miniszterelnökség részére 2014. december 31. napjával. 
 

2. cím: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala  
(Törzsszám: 311740, honlap: www.sztnh.gov.hu) 
 
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) a találmányi 
szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-czikk 23. §-a alapján jött létre 1896. 
március 1-jén Szabadalmi Hivatal elnevezéssel. Jelen gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti 
jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 
jogállását tekintve a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal.  
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Az SZTNH feladatellátását a szellemi tulajdonvédelemre és ezen belül elsődlegesen az 
iparjogvédelemre vonatkozó, valamint a szerzői joggal összefüggő számos specifikus 
törvényi, kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szabály határozza meg.  
 
Ezek közül kiemelendő: a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. 
törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a szerzői 
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi 
XXXVIII. törvény, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 
1991. évi XXXIX. törvény, a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi 
Szerződés kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXII. törvény, a védjegyek nemzetközi 
lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXIII. törvény, a formatervezési minták oltalmáról szóló 
2001. évi XLVIII. törvény és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 
2014. évi LXXVI. törvény. 
 
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/G. §-ban sorolja 
fel az alábbi közfeladatokat:  

a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;  
b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;  
c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;  
d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;  
e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és 

érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve 
végrehajtása;  

f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai 
feladatainak ellátása; 

g)  a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői 
feladatok ellátása. 

 
A közfeladatok 2014. évi ellátását egy-egy fontos tevékenységi statisztikai mutatószám 
kiemelésével az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Közfeladat Mutatószám 2013 2014 

az iparjogvédelmi hatósági 
vizsgálatok és eljárások 

lefolytatása  

Magyarországon hatályos oltalmak száma 

főbb oltalmi formák szerint 

nemzeti úton megadott szabadalom 5 237 4 695 

hatályos európai szabadalom 13 893 157 321 

nemzeti védjegy 55 942 55 813 

nemzetközi védjegy 115 025  108 487 

közösségi védjegy 986 498 1 090 346 

közösségi növényfajta 21 577 22 572 

kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) 118 145 

formatervezésiminta-oltalom 4221 4 195 
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Közfeladat Mutatószám 2013 2014 

közösségi formatervezésiminta-oltalom 725 964 858 455 

használatiminta-oltalom 924 951 

földrajzi árujelzők 73 47 

a szerzői és a szerzői joghoz 
kapcsolódó jogokkal 

összefüggő egyes feladatok 
ellátása 

a műnyilvántartásban szereplő művek  2 979 715 

nyilvántartásba vett közös jogkezelő  
szervezetek száma 

9 9 

az állami  
dokumentációs és  

információs tevékenység  
a szellemi tulajdon területén 

kiadványok száma 6 130 

képzésben résztvevők száma  
(alapfokú) 

39 10 

képzésben résztvevők száma  
(középfokú) 

50 56 

képzésben résztvevők száma  
(felsőfokú) 

51 49 

könyvtári állomány (könyv és egyéb  
dok.) 

22 948 22 707 

regisztrált olvasók száma 507 548 

PATLIB centerek száma 6 6 

a szellemi tulajdon területén 
folyó nemzetközi, illetve 
európai együttműködés 

szakmai feladatainak ellátása 

részvételek száma nemzetközi  
szervezetek bizottsági, munkacsoporti  
ülésein 

196 200 

nemzetközi jellegű rendezvények  
száma 

3 3 

 
Az előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  4 287,8 3 944,0 3 944,0 4 615,0 3 931,2 91,7 85,2 

 ebből: személyi 
juttatás 

1 287,6 1 352,6 1 352,6 1 250,0 1 245,6 96,7 99,6 

Bevétel  4 438,5 3 944,0 3 944,0 3 980,6 4 012,8  90,4 100,8 

Támogatás  15,9 - - 0,7 0,7 4,4 100,0 

Előirányzat-
maradvány  

467,0 - - 633,7 633,7 135,7 100,0 

Létszám (fő)   201** 204* 204* - 201** 100,0 - 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám     
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Előirányzat-módosítások levezetése 
       millió forintban egy tizedessel           fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény 
szerinti előirányzat 

3 944,0 3 944,0 0 1 352,6 204 

Módosítások jogcímenként * 
    

  

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

8,6 8,6 
  

  

Működési célú átvett 
pénzeszközök 

0,1 0,1 
  

  

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

27,9 27,9 
   

Előirányzat-maradvány 
felhasználása 

633,7 633,7 
 

4,7   

Költségvetési támogatás 
kompenzáció címén [1201/2014. 
(IV. 1.) Korm. határozat és 
1746/2014. (XII. 15.) Korm. 
határozat] 

0,7 
 

0,7 0,6   

Átcsoportosítás kiemelt 
előirányzatok között    

-107,9   

2014. évi módosított előirányzat 4 615,0 4 614,3 0,7 1 250,0 204 

*évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett 
intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről. 
 
Az SZTNH 2014. évi módosított előirányzat szerinti kiadási főösszege 4 615,0 millió forint 
volt. A módosított kiadási előirányzat összegét az eredeti előirányzaton felül a pénzeszköz-
átvételek, a működési célú támogatások, a költségvetési támogatások, valamint – legnagyobb 
módosító tételként – az előző évi maradvány felhasználása teszi ki.  
 
Az SZTNH 2014. évi teljesített kiadási főösszege 3 931,2 millió forint volt, ami a 2013. év 
költségvetési teljesítéséhez viszonyítva közel 8,3%-os csökkenést jelent. Az iparjogvédelmi 
jogszabályokban, az alapító okiratban, a szervezeti és működési szabályzatban, valamint az 
éves munkatervben megfogalmazott feladatok, célkitűzések megvalósításához az SZTNH 
biztosította a pénzügyi fedezetet. A 2014. év költségvetésről szóló törvény szerint az SZTNH 
részére előírt 460,0 millió forint befizetési kötelezettségből 276,0 millió forint teljesült.  
 
A hivatali kiadások egyik legjelentősebb hányadát 2014-ben is a személyi juttatások és 
járulékaik alkották, összhangban az SZTNH nemzetközi színvonalon teljesítő kutatási, 
vizsgálati és engedélyezési tevékenységének súlyával. Ezek eredeti előirányzati összege a 
munkaadókat terhelő járulékokkal együtt 1 692,1 millió forint, teljesítési összege 1 598,0 
millió forint volt. A teljesülés a teljes kiadási főösszeg 40,6%-át teszi ki. A személyi 
juttatások előirányzatát év közben: 

- 4,7 millió forinttal az előirányzat-maradvány felhasználása, 
- 0,6 millió forinttal kompenzáció címén biztosított költségvetési támogatás növelte, 
- továbbá 107,9 millió forinttal csökkentette a dologi és egyéb működési célú kiadások, 

valamint beruházások fedezetére történő átcsoportosítás.  
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A szakmai feladatellátásra és a bővülő hivatali hatáskörre tekintettel az engedélyezett létszám 
204 főben került meghatározásra. A személyi juttatások előirányzatának pénzügyi teljesítése 
nagyságrendjét tekintve 3,3%-kal alulmúlja a 2013. évi tényszámot, ami a betöltetlen 
álláshelyek pénzügyi vonzatának tudható be. Az éves átlagos statisztikai létszám 201 fő volt, 
melyből 6 fő az egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak száma.  
 
A hivatali kiadások leglényegesebb csoportja, a dologi (és egyéb működési célú) kiadások 
2 087,9 millió forint tényösszege az előző évihez képest 7,3%-os elmaradást mutat, melyek 
egyik oka, hogy a 2014. évi költségvetési bevételi főösszeg 241,0 millió forinttal maradt el a 
2013. évi eredeti előirányzattól. 
 
A dologi kiadásokra szolgáló előirányzatból 44,4 millió forint készletbeszerzésre, 466,3 millió 
forint kommunikációs szolgáltatás igénybevételére, 647,2 millió forint szolgáltatás 
vásárlására, 107,4 millió forint kiküldtetés, reklám célra került felhasználásra. A különféle 
befizetések és egyéb dologi kiadások (ideértve az ÁFÁ-t is) 318,7 millió forint összegben 
teljesültek.   
 
A kiadásoknak 6,2%-át fordította az SZTNH felhalmozási kiadásként a szellemi 
tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúrára. Az 
informatika területén a beruházások a biztonságos működés fenntartását szolgálták.  
 
Az év során nettó 116,5 millió forintot fordított az SZTNH immateriális javak beszerzésére, 
amelynek jelentős részét a már korábban használatba vett licencekkel kapcsolatos, valamint 
az adatbázisokhoz és az elektronikus hatósági eljárás folyamatának szervezéséhez 
kapcsolódóan értéknövelőként aktivált fejlesztési kiadások adták. 
 
Az ingatlanokon végzett beruházási, felújítási munkák keretében az alábbi jelentősebb 
teljesítésekre került sor nettó 62,0 millió forint értékben: 

- a székház aulájának elektromos, világítástechnikai, gépészeti és építészeti felújítása, a 
beléptető kapuk beszerzése és beépítése, ügyfélfogadó pult és dekorburkolat 
kialakítása,  

- az elnökségi irodák felújítása, amely nyílászáró cserét, parkettacsiszolást, festést, 
mázolást, tapétázást tartalmazott, 

- a Zoltán utca 6. mfszt. szerverterembe nedvességérzékelő rendszer telepítése, valamint 
a gazdasági bejáróba kétirányú kártyás belépési pont kialakítása az 
információbiztonság növelése érdekében. 

 
Gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoport tekintetében a 
munkavégzéshez szükséges – meghibásodott, elavulás – irodai eszközök cseréje, illetve új 
eszközök beszerzése valósult meg.  
 
Bevételek alakulása 
 
Az SZTNH működési bevételei a 3 944,0 millió forint eredeti és a 3 980,6 millió forint 
módosított előirányzattal szemben 2014. évben 4 012,8 millió forintra teljesültek.  
 
A hivatali bevételek közel 84,3%-a közhatalmi bevételekből származik, melyeknek 
legnagyobb részét a szabadalmi igazgatási és szolgáltatási (71%), valamint a védjegyoltalmi 
igazgatási és szolgáltatási bevételek (24%) adják, míg 3% származik a szerzői joghoz 
kapcsolódó hatósági tevékenységből, 2% pedig egyéb kisebb jogintézményi területekről. 
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A közhatalmi bevételek megoszlásában a korábbi időszakhoz hasonlóan 2014-ben is az 
Európai Szabadalmi Együttműködésből származó díjbevételek szegmense alkotta a 
legfontosabb bevételi díjcsoportot (44%), amíg a nemzeti szabadalmak fenntartásából 
származó díjak 27%-ot képviselnek. A harmadik legfontosabb csoportot a közhatalmi 
bevételeken belül a védjegyoltalomból származó bevételek (24%) képezik. 
 
Az SZTNH-nak 2014-ben összességében minimális (0,8%) többletbevétele keletkezett. 
 
A bevétel tervezettől való elmaradásának okai 
 
A 2014. évben teljesített bevételi főösszeg 9,6%-kal maradt alatta a 2013. évi ténynek, 
ugyanakkor a módosított előirányzathoz viszonyítva az SZTNH-nak 2014-ben összességében 
minimális (0,8%) többletbevétele keletkezett, amely mögött több bevételi csoport ellentétes 
irányú elmozdulása is kimutatható. Ennek legfontosabb tényezői, hogy  
• a működési bevételek elmaradásának kialakulásához nagyban hozzájárult az itt kimutatott 

– az SZTNH által nyújtott nemzetközi egyezményeken alapuló - szolgáltatásokból 
származó bevételek, valamint a projektbevételek elmaradása;  

• évek óta csökkenő mértékű növekedés tapasztalható az Európai Szabadalmi 
Együttműködés keretében beérkezett eljárási és fenntartási díjbevételek vonatkozásában; 

• a nemzeti védjegyoltalomból származó bevételek csökkenése is folytatódott 2014-ben; 
valamint hogy 

• a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére végzett, 2014-ben a K+F minősítési szakértői 
tevékenység esetében a felmerülő kiadás továbbra sem ellentételeződött.  

 
Követelésállomány 
 
Az SZTNH-nak 2014. december 31-én összesen 218,8 millió forint értékű követelés 
állománya volt, melyből 212,2 millió forint a költségvetési évben esedékes működési bevétel, 
6,6 millió forint a költségvetési évben esedékes felhalmozási célú átvett pénzeszköz. 
 
Az év végi magas követelésállomány - a működési bevételek esetében – az SZTNH 
nemzetközi szerződéseiben lefektetett fizetési ütemezésekre vezethető vissza. 
 
Az SZTNH-nak továbbra sem kell behajtási nehézségekkel szembesülnie, ami főleg az 
iparjogvédelmi jogintézményekhez kötődő bevételkezelés módjának köszönhető. A 2014. 
évben mindössze egy kétes követelés került nyilvántartásba vételre 0,2 millió forint 
összegben. 
 
2013. évi előirányzat-maradvány elszámolása 
 
Az SZTNH 2014-es bevételei (finanszírozási bevétel) között 633,7 millió forint 2013. évi 
maradványösszeg jelent meg, amelynek alapját egyrészről 621,3 millió forint pénzügyileg 
nem teljesített 2013. évi kötelezettségvállalás képezte, másrészről 12,4 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványösszeg került kimutatásra. 
 
A 621,3 millió forint maradványt az SZTNH áthúzódó szállítói tartozásainak, megkötött 
szerződésen alapuló kötelezettségeinek részbeni rendezésére használta fel 2014-ben. A fenti 
összegből 12,1 millió forint a meghiúsult kötelezettségvállalás, melyet az SZTNH nem 
használhat fel. 
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2014. évi előirányzat-maradványok alakulása 
 
A Hivatal 716,0 millió forint előirányzat-maradvánnyal zárta a gazdálkodását 2014. évben. A 
maradvány összegből 44,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. Az SZTNH a 
teljes maradvány összeget teljes egészében visszahagyásra és felhasználásra kérte 2015. 
évben. 
 
A maradvány összegből 544,4 millió forint 2014-ben, 127,3 millió forint a 2014. évet 
megelőzően keletkezett tartalék, mely a SZEMAFOR projekt közvetlen és kapcsolódó 
kiadásainak részbeni fedezetéül, valamint az SZTNH más, a 2015. évi költségvetésében nem 
tervezett beruházási és működési kiadásainak fedezetéül is szolgál.  

 
Vagyongazdálkodás 
 
A vagyontárgyak (immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések) alakulását az alábbi 
táblázat mutatja be összefoglalóan:  
           adatok millió forintban 

Megnevezés 
Immate-

riális 
javak 

Ingatlanok 

Gépek, 
berendezések, 
felszerelések, 

járművek 

Beruházások és 
felújítások 

Összesen 

Tárgyévi nyitó állomány 1 246,4 2 024,5 1 145,0 10,4 4 426,3 
Összes növekedés 114,2   65,1 16,3 3,2 198,8 
Összes csökkenés  0,7 0,0 127,5 7,7 135,9 
Bruttó érték összesen 1 359,9 2 089,6 1 033,8 5,9  4 489,2 

Értékcsökkenés összesen 1 059,6 671,6 988,5 0,0 2 719,7 
Eszközök nettó értéke 300,3 1 418,0 45,3 5,9 1 769,5 

0-ig leírt eszköz bruttó 
értéke 

643,3 41,3 931,9 0,0 1 616,5 

 
 
Vállalkozási tevékenység bemutatása 
 
Az SZTNH vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete 
 
Az SZTNH vagyonkezelésébe egy gazdasági társaság tartozik. A HIPAvilon Magyar 
Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
egyetértésével és közreműködésével azzal a céllal került az SZTNH tulajdonosi irányítása alá, 
hogy egyrészt kormányzati szinten feloldja a szakmai feladatok ellátási kötelezettsége, és a 
2012. évi létszámcsökkentés differenciálatlan végrehajtásának következményei, illetve az 
elvárt bevételtermelő képesség és az erre rendelt munkakapacitás csökkenése közötti 
ellentmondásokat, másrészt hogy intézményi szinten támogassa az SZTNH belföldi hatósági 
és szakpolitikai tevékenységeit, valamint belföldi és nemzetközi szolgáltatásainak teljesítését. 
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi XVI. törvény 
2013. április 1-jén hatályba lépett releváns rendelkezései törvényi, továbbá a 100/2013. (III. 
29.) Korm. rendelettel módosított 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet hatályos előírásai 
rendeleti alapon teszik lehetővé az SZTNH számára, hogy az Szt. 115/I. és 115/K. §-ában 
meghatározott feladatai ellátásába a HIPAvilont bevonja, továbbá ezen feladatok 
teljesítéséhez a HIPAvilon szolgáltatásait vegye igénybe.  
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A HIPAvilon Kft. – mint közhasznú szervezet a 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 
előírásai szerint támogatja az SZTNH-t az állami dokumentációs és információs tevékenység 
területén a közfeladatai hatékonyabb ellátásában, a szellemi tulajdon védelmére irányuló 
kormányzati stratégia kidolgozásában és érvényesítésében, valamint az ehhez szükséges 
állami intézkedések kezdeményezésében, illetve végrehajtásában. 
 
A HIPAvilon 2014-ben zárta második teljes üzleti évét. Ennek során szakmailag hatékonyan 
támogatta az SZTNH-t a köz javára megvalósítandó tudatosságnövelő, oktatási, promóciós, 
dokumentációs és ügyviteli feladatainak zavartalan és folyamatos ellátásában, valamint részt 
vett a hivatal külföldi társhatóságok részére végzett szabadalmi szolgáltatási 
tevékenységében. Az SZTNH-val megkötött közszolgáltatási szerződésekben rögzített 
feladatokat a felek közötti folyamatos együttműködésnek megfelelően a HIPAvilon 
eredményesen teljesítette.  
 
A HIPAvilon Kft.:  

• a 2014-es év folyamán 22 rendezvényen operatív feladatok elvégzésével és előadások 
tartásával segítette az SZTNH iparjogvédelmi tudatosságnövelése érdekében végzett 
munkáját; ellátta a VIVACE+ programhoz kapcsolódó feladatokat; a hivatal 
szerződött partnereivel való szoros kooperációban az események szakmai és technikai 
előkészítését, összefogását, pénzügyi adminisztrációját, beszámolók elkészítését, 
különös tekintettel arra, hogy a finanszírozás nemzetközi projekt-keretből valósult 
meg (BCP, OHIM, IPorta).  

• fő szervezője volt a 11. alkalommal megrendezésre került Design Hét Budapest 
eseménysorozatnak. Az október 3-12. között megrendezett fesztivál egy több tízezer 
látogatót vonzó, komplex eseménysorozattá nőtte ki magát, amely számos eszközzel 
segíti a design „láthatóságát” és járul hozzá népszerűsítéséhez. A rendezvény összesen 
150 helyszínen zajlott és 220 önálló programot kínált, amelyek a szakmai- és a 
nagyközönség számára is egyaránt tartalmas szórakozást nyújtottak.  

• a szakkönyvtári szolgáltatásokban közreműködő munkatársai 1166 ügyfélnek 
végeztek iparjogvédelmi kutatást, jellemzően egy ügyfélnek több kutatást 
alkalmanként.  

• az SZTNH megbízásából 18 felsőoktatási intézménynek nyújtott szakmai támogatást 
annak érdekében, hogy minél szélesebb körben jusson el az iparjogvédelmi és szerzői 
jogi tudás a felsőoktatásban részt vevő hallgatókhoz.  

• az SZTNH szakmai, társadalmi szervezetek, cégek vagy oktatási intézmények 
felkérésére a szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos rövid képzéseket, 
céltanfolyamokat is tartott, melynek szervezési feladatait is ellátta. 

• 2014. év során is folytatta oktatási portfóliójának fejlesztését, az SZTNH 
iparjogvédelmi képzéseire épülő, azokat gyakorlati elemekkel kiegészítő, 
ágazatspecifikus tréningek szervezésével.  

• szakmai támogatást nyújtott az SZTNH kiadói tevékenységéhez; elvégezte az SZTNH 
hatósági, oktatási, valamint promóciós kiadványainak előkészítését, grafikai 
tervezését, szerkesztését és lektorálását; gondozásában 81 különféle kiadvány jelent 
meg, ezen felül végezte az SZTNH szervezetei (a Magyar Formatervezési Tanács 
Irodája [MFTI], a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület [HENT] és a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Tanácsa [SZTNT]) kiadványainak gondozását is.  

• segítséget nyújtott az SZTNH-nak az ügyiratok digitalizálásában, szabadalmi leírások 
előállításában, valamint a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő elektronikus 
megjelentetésében. 
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A Hivatal alapító/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó társaságok 
 
A Hivatal, valamint az MNV Zrt. között 2013.04.23-án megkötött szerződése alapján a 
HIPAvilon Nonprofit Kft. (HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság, 1054 Budapest, Zoltán u. 6. fszt.) 100%-os társasági 
részesedése az SZTNH felügyelete alá került 0,5 millió forint értékben. 
 

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Saját tőke értéke 
(2014.12.31-én) 

42,0 millió forint 

Állami tulajdoni részesedés 
� aránya 
� összege 

 
100% 
0,5 millió forint 

Költségvetési támogatás 
összege 2014-ben 

88,7 millió forint 

A költségvetési támogatás 
célja  

a szellemi tulajdon területéhez kapcsolódó állami 
dokumentációs és információs tevékenységben 
(szakfeladatrendi szám: 639990, 8230000, 841184; 
TEÁOR 74.90 és 70.21), valamint  
a szellemitulajdon-védelmi oktatási tevékenységben 
(szakfeladatrendi szám: 855935, 855937, TEÁOR 85.59, 
85.60) történő közreműködés, illetve együttműködés az 
SZTNH-val egyeztetett módon 

 
Letéti számla állományának alakulása 
 
A szerzői jogi törtvény módosításáról szóló 2008. évi CXII. törvény értelmében az SZTNH 
megnyitotta az ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó szerző alkotásának (árva mű) 
felhasználásához, azok jogdíjához kapcsolódó letéti számláját.  
 
A számla tárgyévi nyitóállománya 1,9 millió forint volt, amely 0,5 millió forint összegben 
elhelyezett letéttel emelkedett. Kifizetés nem történt, így a letéti számla záró állománya 2014. 
december 31-én 2,4 millió forint volt. 
 
3. cím Igazságügyi Hivatal 
(törzsszám: 827058, honlap: www.igazsagugyihivatal.gov.hu) 
 
Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján az Igazságügyi 
Hivatal (a továbbiakban: IH) 2014. október 1-jén – a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból 
történő kiválással – jött létre.  
 
Az IH jogelődjének a pártfogó felügyelői tevékenységgel, a jogi segítségnyújtással, az 
áldozatsegítéssel és a kárpótlással kapcsolatos szakmai feladatainak ellátása a kiválást 
követően a létrejövő új szervnél folyamatos maradt.  
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Az IH létrehozásával összefüggően 2014. évben végrehajtott szervezeti és gazdasági 
intézkedések: 
• az IH funkcionális felépítése,  
• az IH gazdasági kereteinek kialakítása,  
• a szabályozási és irányítási folyamatok megalkotása,  
• a pénzügyi folyamatok beindítása, 
• az intézményi üzemeltetés működtetése. 
 
Az évet rendkívül visszafogott gazdálkodás jellemezte. A működtetés és üzemeltetés 
területén, illetve a szolgáltatások igénybevétele során fennakadások nem voltak.  
 
A szakmai feladatok és tevékenységek ellátását év közben az IH biztosítani tudta. 
  
Az IH 2014. évi pénzügyi-költségvetési tevékenységét racionális, költséghatékony 
gazdálkodás jellemezte, törekedve a működés biztosítására, továbbá a hatékony és 
zökkenőmentes szakmai feladatellátás feltételeinek megteremtésére. 
 
Az IH a kiválást követően a jogelőd szerv feladatai közül az alábbiakat látja el. 
 
Áldozatsegítési feladatkörében kezeli a bűncselekmények áldozatainak azonnali pénzügyi 
segély kifizetésére és kárenyhítésére szolgáló célelőirányzat felhasználását.  Módszertani 
állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti az áldozatsegítési 
feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását. 
 
Jogi segítségnyújtási feladatkörében ellátja a jogi segítői névjegyzék vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, elbírálja a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos és a jogi 
segítői támogatások tárgyában hozott elsőfokú határozatokkal szemben előterjesztett 
jogorvoslati kérelmeket. Kezeli a jogi a jogi segítői díjak és a jogi segítségnyújtásról szóló 
2003. évi LXXX. törvényben meghatározott egyéb költségek kifizetésére szolgáló 
célelőirányzat felhasználását, elszámolását. Módszertani állásfoglalásaival, képzések és 
továbbképzések szervezésével segíti a jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó fővárosi és 
megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását. 
 
A pártfogó felügyeleti feladatkörében a közösségi büntetések – pártfogó felügyelet, 
büntetőügyekben és szabálysértési közvetítői eljárás, közérdekű munka-büntetés – 
végrehajtási rendszeréhez kapcsolódóan képzések szervezésével és módszertani 
állásfoglalásaival támogatja a fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó felügyelői 
feladatkörének ellátását. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat részeként fejlesztő programjaival 
segíti az elkövetők közösségben történő ellenőrzését, társadalmi integrációját.  
 
Az IH közreműködik az igazságügyért felelős miniszter törvényességi és szakszerűségi 
ellenőrzési jogkörének gyakorolásában a fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó 
felügyelői, áldozatsegítési, valamint jogi segítségnyújtási feladatköreivel összefüggésben. 
 
Kárpótlási feladatkörében első fokon eljár a vagyoni kárpótlási eljárással kapcsolatos 
igazgatási és közigazgatási hatósági ügyekben, ellátja a személyi kárpótlási eljárásokkal 
összefüggő hatósági feladatokat, a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvényben 
foglalt feladatokat és a külön jogszabályban meghatározott személyes szabadságukban 
jogtalanul korlátozott személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésével 
kapcsolatos ügyeket, továbbá  eljár a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő 
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felhasználásának egyes kérdéseiről szóló 1992. évi XLIX. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti, 
a kárpótlási jegy visszatérítésére irányuló eljárásban.  
 
Ellátja a megszűnt Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megszűnt 
Központi Kárrendezési Iroda és területi hivatalai, a megszűnt Igazságügyi Hivatal és területi 
hivatalai, a megszűnt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, 
továbbá a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal kárpótlási iratanyagának irattározását és 
archiválását. 
 

Egyéb feladatai tekintetében közzétételre előkészíti a Magyar Közlöny és a Hivatalos 
Értesítő egyes lapszámait, mint elektronikus dokumentumokat, valamint ellátja a társadalmi 
kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása 
elnevezésű TÁMOP 5.6.2. projekt fenntartásával kapcsolatban felmerülő feladatokat. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. 
évi tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  – – – 183,7 5,4 – 2,9 

 ebből: személyi juttatás – – – 6,8 4,3 – 62,9 

Bevétel  – – – 140,0 140,0 – 100,0 

Támogatás  – – – 43,7 43,7 – 100,0 

Előirányzat-maradvány  – – – – – – – 

Létszám (fő)   ** * – -- 5** – -- 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel        fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

- - - - - 

Kormány hatáskör:           
a Hivatal felállítására [1721/2014. (XII. 
5.) Korm. határozat] 34,5   34,5 5,4 0 

a kiválás során a jogelőd szervnél hiányzó 
dologi előirányzatok közti különbség 
pótlására [1715/2014. (XII. 5.) Korm. 
határozat] 

140,0 140,0     0 

a kiválással kapcsolatban az KIH-től 
átvett előirányzat [1736/2014. (XII. 12.)  
Korm. határozat] 

9,2   9,2 7,2 5 
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Intézményi hatáskör:           

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás  

      -5,8   

2014. évi módosított előirányzat  183,7 140,0 43,7 6,8 5,0 

Az IH kialakításával összefüggésben a kormányhatározatokban biztosított összesen 183,7 
millió forint összegből az IH 2014. évben 5,4 millió forintot használt fel.  
 
A személyi juttatások módosított előirányzata 6,8 millió forint volt, melyből 4,3 millió forint 
került felhasználásra. Ezen alacsony összegnek az indoka, hogy a kiválással összefüggő 
megállapodás aláírása jelentősen elhúzódott, ezért a jogelőd szerv vállalta, hogy az átadott 69 
fő esetében az IH-t megillető illetmények számfejtéséről, valamint a foglalkoztatási 
jogviszonyhoz kapcsolódó egyéb juttatás (különösen cafeteria), költségtérítés, járulék 
kifizetéséről gondoskodik.   
 
Ennek megfelelően az IH a beszámolási időszakban eredeti létszámmal nem rendelkezett, 
létszáma 2014. december 31-én 5 fő volt.  
 
Az IH-nál valamennyi foglalkoztatott főállású jogviszonyban, kormánytisztviselőként, 
kormányzati ügykezelőként, valamint munkavállalóként látja el feladatát.  
 
Megbízási szerződés megkötésére nem került sor. 
 
A Hivatal dologi kiadásainak módosított előirányzata 163,5 millió forint volt, melyből 0,2 
millió forint került felhasználásra. 
 
Az IH 2014. évi működéséhez szükséges egyes – a Korm. határozatokkal nem érintett – 
dologi kiadásainak biztosítására (az IH elhelyezésével összefüggésben az épületek és tárgyi 
eszközök üzemeltetésére) a jogelőd szerv vállalt kötelezettséget.  
 
2014. évi előirányzat-maradvány alakulása 
 
Az IH-nál 178,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyből 
2,5 millió forint a személyi juttatások, 0,9 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó, 163,3 millió forint a dologi kiadások és 11,6 millió forint a 
beruházások előirányzatán keletkezett. 
 
9. cím: Kutatóintézetek 
 
2014. év tervezése során a cím két önálló intézményt foglalt magában, az Igazságügyi 
Szakértői és Kutató Intézeteket és a Közpolitikai Kutatások Intézetét. A kormányzati 
szerkezetátalakítás következtében Közpolitikai Kutatások Intézete átadásra került a 
Miniszterelnökséghez. 
 
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 
(Törzsszám: 312747, honlap: www.iszki.hu) 
 
Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI) ellátja az intézetei 
tekintetében az egyes igazgatási, gazdálkodási és munkaügyi, illetve nyilvántartási 
feladatokat, valamint biztosítja a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői 
intézetek megfelelő szintű működtetéséhez szükséges feltételeket. Az ISZKI szervezeti 
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egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvosszakértői csoport 
alaptevékenysége, rendeltetése a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelésére, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői 
vélemények készítése. 
 
Az ISZKI alapító okirata a IX-9/KIM/157/7/2010. iktatószámon jelent meg. Az ISZKI-t az 
igazságügyi miniszter által kinevezett főigazgató vezeti.  
 
A feladatok szakmai értékelése 
 
Az ISZKI az alapító okiratban meghatározott feladatokat ellátta. 2014. évben a büntetőeljárás 
alá vont és az elítélt személy DNS-profiljának meghatározásában közreműködő szerv 
kijelöléséről szóló 401/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az ISZKI a DNS-profil 
meghatározásában közreműködő szervként került meghatározásra, így 2014. évtől az azzal 
kapcsolatos többletfeladatokat is ellátta. 
 
Az ISZKI szakértői intézeteiben és csoportjaiban a 2014. évben 44 493 ügyet fejeztek be, 
amelynek kirendelő szerinti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 

adatok db-ban 
BÍRÓSÁG RENDŐRSÉG EGYÉB 

KIRENDELŐ 
MEGBÍZÁS ÖSSZESEN 

12 310 30 703 977 503 44 493 

 
Az igazságügyi szakértői intézetek és csoportok által befejezett ügyeket kirendelő szerinti 
megbontásban a következő táblázat mutatja: 

adatok db-ban 

Szakterület megnevezése 
Bíróság Rendőrség 

Egyéb 
kirendelő 

Megbízás Összesen 

Budapesti Műszaki, Könyv- és 
Adószakértői Intézet 

289 18 11 8 326 

Budapesti Orvosszakértői Intézet 
3 838 479 347 150 

4814 

 

Budapesti Orvosszakértői Intézet 
Szekszárdi Csoport 

101 655 17 0 773 

Országos Toxikológiai Intézet 30 10 591 30 0 10 651 

Debreceni Intézet 54 73 16 1 144 

Győri Intézet 1 515 3 352 84 90 5 041 

Kecskeméti Intézet 573 1 547 49 48 2 217 

Miskolci Intézet 1 560 1 979 43 58 3 640 

Miskolci Intézet Egri 
Orvosszakértői Csoport 

350 800 27 9 1 186 

Kaposvári Intézet 895 748 36 16 1 695 

Szegedi Intézet 109 114 48 35 306 

Szolnoki Intézet 1193 5 165 87 11 6 456 

Szolnoki Intézet Békéscsabai 
Csoport 

19 220 47 0 286 

Veszprémi Intézet 805 3 226 61 48 4 140 

Veszprémi Intézet 
Székesfehérvári Orvosszakértői 
Csoport 

206 573 10 4 793 

Szombathelyi Intézet 658 594 60 25 1 337 

Szombathelyi Intézet 
Zalaegerszegi Orvosszakértői 
Csoport 

115 569 4 0 688 

ÖSSZESEN 12 310 30 703 977 503 44 493 
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A korábbi évekhez hasonlóan az ügyek nagy részét a humánbiológiai területeken (igazságügyi 
orvos, elmeorvos, pszichológus, igazságügyi genetikus, igazságügyi antropológus) végzik. 
Összességében a teljes ügyszám nőtt az előző évhez képest 3,5 %-al, ebben nagymértékben 
szerepet játszik az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetének ügyszám emelkedése. Továbbra 
is megállapítható, hogy az ISZKI ügyeinek egyre nagyobb részét jelentik a jelentős 
költségigényű tevékenységek, így a toxikológiai vizsgálatok, és a rendkívüli halálesetekkel 
kapcsolatos boncolási tevékenység, illetve jelentős volt a DNS profil előállításának a száma. 
 
Az előző évekhez hasonlóan a 2014. évben is folyamatosan ellátták az igazságügyi szakértői 
intézetek, valamint a csoportok a kirendelésekből adódó feladataikat, illetve ahol a feladat 
szükségessé tette, ott külső szakértő bevonása történt meg. 
 
Az ISZKI 5 laboratóriuma ismételten megszerezte az akkreditált státuszt. Az ISZKI minden 
szakterületéről szóló 2014. évi részletes adatok a felügyeleti főosztály részére megküldött 
Működési Beszámolóban megtalálhatók. 
 
Az ISZKI-nél a 2014. évben szervezeti változás nem történt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  3 119,2 2 500,0 2 500,0  3 371,4 2 936,0 94,1 87,1 

 ebből: személyi juttatás 1 176,7 1 194,2 1 194,2 1 179,6 1 178,7 100,2 99,9 

Bevétel  1 493,3 1 414,3 1 414,3 1 740,5 1 740,5 165,6 100,0 

Támogatás 1 099,9 1 085,7 1 085,7 1 240,3 1 240,3 112,8 100,0 

Előirányzat-maradvány  916,5 – - 390,6 390,6 42,6 100,0 

Létszám (fő)   264** 268* 268*  - 256** 97,0 - 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel                    fő 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 2 500,0 1 414,3 1 085,7 1 194,2 268 
Módosítások jogcímenként *           
Intézményi hatáskör-maradvány igénybevétel 390,6 390,6   3,0   
Intézményi hatáskör – felhalmozási célú, dologi, 
kölcsön kihelyezés. 

1,0 1,0     
  

Kormány hatáskör [1201/2014 (IV. 1.) Korm. 
határozat] kompenzáció 

9,5   9,5 7,5 
  

Kormány hatáskör [1374/2014 (VII. 8.) Korm. 
határozat] DNS-profil meghatározásokra 

145,8   145,8   
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Kormány hatáskör [1381/2014 (VII. 17.) Korm. 
határozat] zárolás 

-8,5   -8,5   
  

Intézményi hatáskör - átcsoportosítás külső 
szakértők miatt 

0     -24,5 
  

Intézményi hatáskör – működési célú támogatás 6,7 6,7       
Fejezeti hatáskör - többletbevétel 318,5 318,5       
Korm. hatáskör [1746/2014 (XII. 15.) Korm. 
határozat] kompenzációs támogatás 

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

Korm. hatáskör [1799/2014 (XII. 19.) Korm. 
határozat] zárolás feloldás 

8,5   8,5   
  

2014. évi módosított előirányzat 3 371,4 2 131,1 1 240,3 1 179,6 268 

 
Az ISZKI részére 2014. évre jóváhagyott 2 500,0 millió forintos kiadási eredeti előirányzatot 
a 2013. évi jóváhagyott maradvány, az egyes bevételek túlteljesítése, valamint a DNS profil 
vizsgálatokra kapott támogatás nagymértékben befolyásolta, így a kiadási előirányzat 3 371,4 
millió forintra módosult. 
 
Az ISZKI eredeti működési költségvetési bevételi előirányzata a 2014. évben 1 414,3 millió 
forint volt. Az eredeti előirányzatot az év során keletkezett többletbevételek 1 740,5 millió 
forintra módosították, mely teljes mértékben teljesült.  
 
Az ISZKI eredeti előirányzata a személyi juttatásoknál 2014. évben 1 194,2 millió forint 
volt. A személyi juttatások előirányzata év közben növekedett a 2013. évi maradvány 
igénybevételével (3,0 millió forint), valamint a 2014. évi kompenzáció összegével (6,9 millió 
forint). A létszámproblémából adódóan a külső szakértők megnövekedett száma, valamint az 
év végi kiemelt kiadási előirányzatok közötti forrásátrendezés miatt szükségessé vált 
előirányzat átcsoportosítás a személyi juttatások terhére (-24,5 millió forint). Az eredeti 
előirányzat a módosítások után 1 179,6 millió forintra változott. A teljesítés 1 178,7 millió 
forint, a különbség (0,9 millió forint), amelyből 0,9 millió forint kötelezettséggel terhelt (12. 
havi hóközi kifizetés, költségtérítések).  
 
A módosított előirányzat a törvény szerinti illetmények, jubileumi jutalom, béren kívüli 
juttatások (cafeteria), költségtérítések, egyéb személyi juttatások (napidíj, betegszabadság) és 
a külső személyi juttatások kifizetésékre fedezetet nyújtott.  
 
A munkaadói járulékok eredeti előirányzata 2014. évben 324,9 millió forint volt. Az eredeti 
előirányzat év közben a személyi juttatások előirányzatához kapcsolódóan változott, így a 
módosított előirányzat év végén 335,4 millió forint lett. Az éves felhasználás 329,8 millió 
forint volt, a megtakarítás 5,6 millió forint, amelynek teljes összege kötelezettségvállalással 
terhelt (szociális hozzájárulási adó, kifizetői adó, eho). 
 
Az ISZKI engedélyezett létszámkerete 268 fő volt, amelyből 152 fő személyi juttatása és a 
munkaadót terhelő járulékok forrása költségvetési támogatás, 116 fő személyi juttatása és 
munkaadót terhelő járulékok forrása működési bevétel. Az átlagos statisztikai állomány 
létszám 256 fő, amelynek megoszlása a következő: szakértő, szakértőjelölt, tisztviselő 
felsőfokú végzettséggel: 120 fő, tisztviselő és technikus középfokú végzettséggel: 120 fő, 
fizikai alkalmazott 16 fő. 
 
Az intézmény dologi kiadásainak eredeti előirányzata 835,9 millió forint volt. Az eredeti 
előirányzat növekedett az előző évi maradvány igénybevételéből (208,8 millió forint), a 
többletbevételek előirányzatosításából (190,0 millió forint), valamint az 1374/2014. (VII. 8.) 
Korm. határozattal a DNS profil vizsgálatok elvégzésére biztosított többlettámogatásból 
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(145,8 millió forint). Növelte továbbá az előirányzatot a külső szakértői kifizetésekre 
átcsoportosított összeg (20,0 millió forint). Csökkentette az előirányzatot beruházásokra 
átcsoportosított összeg (-39,6 millió forint). A módosított előirányzat a változások után 
1 360,9 millió forint, a felhasználás 1 155,9 millió forint volt. A megtakarítás összege 205,0 
millió forint, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A kötelezettségvállalások részben ki nem egyenlített szállítói számlák, részben szerződések, 
megrendelések, illetve a december havi bevételek ÁFA befizetési kötelezettsége. 
 
A dologi kiadásokon belül a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a szakmai 
anyag beszerzésére nettó 268,1 millió forintot fordítottak, amely a dologi kiadások 23,2%-a. 
Ebből továbbra jelentős hányadot az ISZKI BOI DNS laborja által végzett DNS profil 
vizsgálatok okoztak. 
 
Az ISZKI öt szakértői csoport elhelyezését bérelt ingatlanban tudja megoldani, valamint a 
boncolások végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségeket béreltek, 
ezért bérleti díjak jogcímen nettó 37,7 millió forint kiadás keletkezett, ami a dologi kiadások 
3,3%-a. A szakértői intézetek működéséhez, fenntartásához kapcsolódó számlák 
kiegyenlítésére (közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési kiadások, valamint 
postaköltség) nettó 182,8 millió forintot fordítottak, ami a dologi kiadások 15,8%-a. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan magas az ÁFA kiadások összege, amelybe bele tartozik a 
működési bevételek után befizetendő ÁFA is. Az ÁFA kiadásokra 495,7 millió forintot 
fordítottak, amely a dologi kiadások 42,9%-a. Ezen belül a kiszámlázott szolgáltatások ÁFÁ-
ja 348,9 millió forint, ami az összes dologi kiadás 30,2%-a. 
 
Az ISZKI fejlesztési forrásainak felhasználása során a korábbi évekhez hasonlóan a 
következő kritériumokat vette figyelembe: 

- a szakmai munkát érintő jogszabályi előírások (a szakértői törvény által előírt 
számlázási kötelezettség, a kizárólagossági rendelet által előírt boncolási 
tevékenység végzése); 

- a szakmai munka korszerűsítése, a minőség fejlesztése. 
 
Az eredeti előirányzat 145,0 millió forint, a módosított előirányzat 436,2 millió forint, a 
teljesítés 212,4 millió forint volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 223,8 millió 
forint.  
 
A fejlesztések fő jogcímei az immateriális javak (szoftver beszerzés), a tárgyi eszközök – 
ezen belül elsősorban a szakmai műszerek – ingatlan beruházás. Informatikai beszerzés 
keretében kisértékű eszközök beszerzése történt. A vásárolt szoftverek elsősorban a szakmai 
(közlekedési szakértői, pszichológus szakértői szoftverek) és a számlázás végrehajtásával 
kapcsolatos szoftverek (Iktató és Lajstromozó Program, Számlázó Program) voltak. A 
szoftverek beszerzésére összesen nettó 10,1 millió forintot fordítottak.  
 
Az ISZKI az Iktató és Lajstromozó Rendszerét továbbfejlesztette oly módon, hogy azon 
ügyek száma csökkenjen, amelyekben a szakértői vélemény leadása után semmilyen 
intézkedés nem történt. 
 
A szakmai eszközök között jelentős beszerzés továbbra is a labor tevékenységgel 
kapcsolatban történt. Ilyen az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetnek 1 db szilárdfázisú 
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extrakcióhoz automata rendszer, 2 db labor-mosogatógép beszerzése. Az összes beszerzés 
értéke nettó 52,4 millió forint volt. 
 
További elvégzett beruházások, felújítások: 

- a Debreceni Intézet Haláp utcai épületén végzett felújítás 3,1 millió forint,  
- a Miskolci Intézet, Kaposvári Intézet, Szolnoki Intézet, Veszprémi Intézet és 

Szombathelyi Intézet energetikai célú beruházása 58,8 millió forint, 
- a Miskolci Intézet Rácz Ádám utca alatt található ingatlan átalakítása, nettó 4,8 millió 

forint, 
- a Kecskeméti Intézet Horváth Döme utcai ingatlana homlokzati nyílászáró cseréje, 

valamint klíma kialakítása, nettó 6,5 millió forint, 
- az ISZKI Fő utcai ingatlanánál konyha kialakítása, ez 3,6 millió forint értékben. 

 
A bevételek alakulása 
 
ISZKI eredeti bevételi előirányzata a 2014. évben 1 414,3 millió forint volt, amelyet a 
működési bevételek (szolgáltatási bevételek) és az ehhez kapcsolódó kiszámlázott Áfa 
összege tett ki.  
 
A bevételeknél 326,2 millió forint módosítás történt, olyan többletbevételek miatt, amelyekre 
nem, vagy nem elegendő összeget terveztek, így a módosított bevétel 1 740,5 millió forintra 
növekedett. A ténylegesen befolyt bevétel 1 740,5 millió forint összegben teljesült. A 
többletbevételek korábbi évek követeléseinek behajtásából adódtak. A többletbevételt DNS 
profil vizsgálatok, illetve beruházások finanszírozására fordították. 
 
Az ISZKI 2014. évi követelésállományának alakulása: 

         adatok ezer forintban 
2014. év előtti lejárt követelés 2014. évi lejárt követelés 2014. évi nem lejárt követelés 

63 626 50 353 174 676 

 
A lejárt követelések érdekében az ISZKI havonta tájékoztatja az Országos Rendőr-
főkapitányság gazdasági igazgatóját a rendőrség tartozásállományáról. A bíróságok gazdasági 
hivatalaival az ISZKI gazdasági ügyintézői közvetlenül tartják a kapcsolatot. 
 
2013. évi maradvány elszámolása 
 
Az ISZKI-nek 390,6 millió forintos maradványa keletkezett a 2013. gazdálkodási évben. Ez 
részben a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, illetve az 
intézményi beruházás jogcímeken keletkezett, amelyből csak a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány felhasználása valósult meg, a maradványból elvonásra került 55,0 millió forint. A 
maradvány teljes mértékben felhasználásra került. A maradványból 3,0-3,0 millió forint a 
személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra, szociális hozzájárulási adóra, 208,8 
millió forint a dologi kiadásokra lett felhasználva. A fennmaradó összeg a fejlesztési 
kiadásokat, valamint a fizetendő ÁFÁ-t fedezte. 
 
2014. évi előirányzat-maradvány alakulása 
 
2014. évben az ISZKI-nek 435,4 millió forintos maradványa keletkezett, melyből a személyi 
juttatások maradványa 0,9 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok maradványa 5,6 
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millió forint, a dologi kiadások maradványa 205,0 millió forint valamint az intézményi 
beruházás maradványa 223,9 millió forint. 
 
Vagyongazdálkodás  
 
2014. évben gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezett az ISZKI, két fő részére 
munkáltatói kölcsönt nyújtottak, összesen 1,0 millió forint értékben. 
 
Az ISZKI 2014. évben letéti számlával nem rendelkezett. 
 
Az ISZKI mérleg főösszegének záró értéke 2014. év végére 173,0 millió forinttal növekedett, 
így 1 984,8 millió forintot mutat. Az eszközökön belül a tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, 
berendezések, beruházások) értéke szinte változatlan az előző évihez képest. Legnagyobb 
mértékben a pénzeszközök és a követelések értéke nőtt. A követelések közül a működési 
bevételek következő évi követelései 174,6 millió forint növekedést mutatnak, ezzel szemben a 
tárgyévi követelések értéke közel 100,0 millió forinttal csökkent. Jelentős mértékű növekedést 
– 23,5 millió forint – mutat a költségvetési évben esedékes kötelezettségek (dologi kiadásokra 
és beruházási kiadásokra vállalt kötelezettség) értéke is. 
  
20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
 20. cím 2. alcím: Célelőirányzatok 
 
20/2/1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
 
Az előirányzat a miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a miniszter 
felelősségi körébe tartozó feladat, szakmai program támogatására használható fel, így 
különösen  
- a kutatási, valamint kulturális célú támogatásokra,  
- a gyermekbarát igazságszolgáltatással összefüggő szakmai rendezvényekre, ehhez 
kapcsolódó programokra,   
- a miniszter személyéhez kötődő egyéb szakmai rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó 
kommunikációs feladatokra,  
- a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges kiadások 
teljesítésére,  
- Magyarország Alaptörvényének terjesztésével, valamint a tudatos nemzeti közgondolkodás 
megalapozása és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése 
ügyével összefüggő feladatokkal megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével 
összefüggő költségek finanszírozására, 
- a miniszter által adott kitüntetések, díjak és egyéb elismerések, valamint a miniszterelnöki 
ösztöndíjak finanszírozására,  
- az első világháború centenáriumi keretprogramtervben meghatározott programokra és a 
centenáriumi feladatok előkészítését végző szerv működésére. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  3 090,1 1 623,2 1 623,2  2 961,9 2 631,0 85,1 88,8 

 ebből: személyi juttatás - 200,0 200,0 9,1 - - - 

Bevétel  332,5 - - 106,3 106,3 32,0 100,0 

Támogatás 2 636,2 1 623,2 1 623,2 1 622,8 1 622,8 61,6 100,0 

Előirányzat-maradvány  1 038,3 – - 1 232,8 1 232,8 118,7 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

 
1 623,2 

   
1 623,2 

 
200,0 

Módosítások 
jogcímenként/kedvezményezettenként 

    

- saját intézmény összesen -230,8 3,2 -234,0  
 KIM Igazgatása (2019. évi 

Universiade költségeire) 
 

-69,0 
  

-69,0 
 

 KIM Igazgatása (cégnyilvántartás 
üzemeltetési költségeire) 

 
-90,0 

  
-90,0 

 

 KIM Igazgatása (IM átalakításával, 
elhelyezésével kapcsolatos 
kiadásokra) 

 
 

-75,0 

  
 

-75,0 

 

 átutalt pénzeszköz 3,2 3,2   
- más fejezet intézménye összesen -130,3 97,5 -227,8 -10,3 
 1079/2014. (II. 24.) Korm. hat. (MTA 

részére horvát-magyar konferencia 
megrendezési költségeire) 

 
 

-2,0 

  
 

-2,0 

 

 1127/2014. (III. 13.) Korm. hat. 
(Debreceni Egyetem részére 
tanulmányi kötet kiadásaira) 

 
 

-0,1 

  
 

-0,1 

 

 Balassi Intézet részére (külföldi 
intézetek működtetéseinek 
kiadásaira) 

 
 

-34,0 

  
 

-34,0 

 
 

-10,3 
 KIH részére (Erzsébet Szállodák 

feladatainak átvételével kapcsolatos 
kiadásokra) 

 
 

-191,7 

  
 

-191,7 

 

 átutalt pénzeszköz 97,5 97,5   
- más fejezet fejezeti kezelésű soráról 

összesen 
 

350,1 
  

350,1 
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 1003/2014. (I. 17.) Korm. hat. (RKI 

terhére a magyar kulturális értékek 
megőrzésével kapcsolatos 
kiadásokra) 

 
 
 

281,1 

  
 
 

281,1 

 

 1025/2014. (I. 30.) Korm. hat. (RKI 
terhére 2019. évi Universiade 
megrendezési költségeire) 

 
 

69,0 

  
 

69,0 

 

- saját fejezeti sorról összesen 116,8 5,5 111,3  
 Fejezeti általános tartalékról 111,3  111,3  
 egyéb pénzeszközátadás 5,5 5,5   
- egyéb előirányzat-változások 

(tárgyévi kiemeltek közötti 
átrendezés) összesen 

   
 
 

 
 

-180,6 
- előző évi maradvány  1 232,8 1 232,8   
- többletbevétel 0,1 0,1   
2014. évi módosított előirányzat 2 961,1 1 339,1 1 622,8 9,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározot

t feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (2 db) 10,2  10,2 
- más fejezet intézménye 15,9  15,9 
- más fejezet fejezeti kezelésű 

előirányzata 
178,1  178,1 

 
- alapítvány 38,7  38,7 
- közalapítvány 800,0  800,0 
- nonprofit társaság 390,7  390,7 
- gazdasági társaság 680,9  680,9 
- önkormányzat/vagy intézménye 7,4  7,4 
- elkülönített állami pénzalap 2,5  2,5 
- társadalombiztosítási költségvetési szerv    
- magánszemély    
- egyéb /bankköltség, egyéb szolgált., 

egyéb civil/ 
506,6 25,4 481,2 

Összes kifizetés 2 631,0 25,4 2 605,6 
 

Az eredeti előirányzatot év közben a központi, valamint más fejezeti kezelésű 
előirányzatoktól átvett források terhére biztosított összegek jelentős mértékben növelték. A 
magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős 
miniszterelnöki megbízott tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében 281,1 
millió forintot, a 2019. évi Universiade budapesti pályázati költségeire, valamint a 
munkacsoport munkájának támogatására 69,0 millió forintot (összesen 350,1 millió forintot) 
bocsátott rendelkezésre a Kormány a rendkívüli kormányzati tartalék előirányzat terhére. Az 
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előirányzatból átadásra került 2,0 millió forint a Magyar Tudományos Akadémia részére a 
horvát-magyar konferencia megrendezésének költségeire, 0,1 millió forint a Debreceni 
Egyetem részére az intézmény Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, 
nyugalmazott ítélőtáblai tanácselnök Dr. habil. Kardos Sándor 65. születésnapjának 
tiszteletére kiadni tervezett tanulmányi kötet előállítási költségeire, 34,0 millió forint a Balassi 
Intézet részére a Belgrádi, Zágrábi Intézetekkel és a Magyar Diaszpórával kapcsolatos 
kiadásokra, 191,7 millió forint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal részére az Erzsébet 
Szállodák feladatainak átvételével kapcsolatos kiadásokra, a KIM Igazgatása részére 69,0 
millió forint a 2019. évi Universiade budapesti pályázati költségeire, valamint a munkacsoport 
munkájának támogatására, 90,0 millió forint az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs 
Rendszer (OCCR) üzemeltetési kiadásaira, továbbá 75,0 millió forint az IM átalakításával, 
elhelyezésével kapcsolatos kiadásokra.  
 
Az előirányzatból a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére kifizetésre kerültek a 
Nemzeti Könyvtár köteteinek nyomtatása, az érettségizőknek átadott Alaptörvény díszalbum 
nyomdai előállítása, a Nemzeti Hitvallás és az Alaptörvény Zsebfüzet nyomtatása kapcsán 
felmerült kiadások. 
 
Az előirányzatból került többek között biztosításra az új kormány megalakulásáig a KIM 
közfeladatai közé tartozó központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének 
működtetésével és az integrált üdültetési rendszerhez tartozó üdülőingatlanok üzemeltetésével 
(383,3 millió forint), az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából rendezett 
centenáriumi ünnepségsorozat előkészítő munkálataival (800,0 millió forint), a gyermekbarát 
igazságszolgáltatás keretében a Tappancs Elsősöknek és Másodikosoknak szóló számainak 
kiadásával kapcsolatos kiadások fedezete. 
 
A 2014. évben rendelékezésre álló 2 961,9 millió forint módosított előirányzatból 2 631,0 
millió forint került felhasználásra. 
 
A 2014. évben keletkezett 330,9 millió forint előirányzat-maradvány összegéből 258,9 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 72,0 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány, amelyet a fejezet visszahagyásra kért. 
 
20/2/10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 
 
Az előirányzat biztosítja a hagyományos közép-európai kapcsolatok új tartalommal való 
megtöltéséhez és annak kihasználásához szükséges kiadások forrását, és ezzel kapcsolatos 
költségek, valamint az egyéb regionális kapcsolatok fenntartásához és fejlesztéséhez társuló 
kiadások finanszírozását.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  44,9 80,0 80,0  87,3 55,4 123,4 63,5 

 ebből: személyi juttatás - 10,0 10,0 1,9 1,9 - 100,0 
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Bevétel  0,7 - - - - - - 

Támogatás 41,1 80,0 80,0 65,4 65,4 159,1 100,0 

Előirányzat-maradvány  25,0 - - 21,9 21,9 87,6 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

 
80,0 

  
80,0 

 
10,0 

Módosítások  
jogcímenként/kedvezményezettenként 

    

- saját intézménynek (KIM 
Igazgatása Igazságügyi Miniszterek 
találkozója) összesen 

 
 

-3,6 

  
 

-3,6  

 
 

-0,7 
- más fejezet intézménynek (Balassi 

Intézet ösztöndíjas hallgatók 
költségeire) összesen 

 
 

-0,3 

  
 

-0,3  

 
 

-0,4 
- más fejezet fejezeti sorára 

(feladatmegosztást követően a 
Miniszterelnökség részére) összesen 

 
 

-10,7 

  
 

-10,7  

 
 

 
- egyéb előirányzat-változások 

összesen 
   

 
 

-7,0 
   tárgyévi kiemeltek közötti átrendezés    -8,9 
   másik fejezeti kezelésű előirányzat    1,9 
- előző évi maradvány  21,9 21,9   
2014. évi módosított előirányzat 87,3 21,9 65,4 1,9 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (1 db) 2,0  2,0 
- más fejezet intézménye 1,0  1,0 
- gazdasági társaság 44,7  44,7 
- önkormányzat/vagy intézménye 2,7  2,7 
- alapítvány 5,0  5,0 
Összes kifizetés 55,4  55,4 
 
Az eredeti előirányzatból átadásra került 3,6 millió forint a KIM Igazgatása részére a Közép-
európai Igazságügyi Miniszterek Találkozójával kapcsolatos kiküldések költségeire, valamint 
0,3 millió forint a Balassi Intézet részére ösztöndíjas diákok fogadásával kapcsolatos 
kiadásokra. A kormányzati átalakítást követően az előirányzat megosztásra került a 
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Miniszterelnökséggel, amely további 10,7 millió forinttal csökkentette az eredeti 
előirányzatot. 
 
Az előirányzat forrást biztosított a közép-európai együttműködés keretében lebonyolított 
Közép-európai Igazságügyi Miniszterek Találkozója megszervezésére, lebonyolítására, a 
szakértők fogadásának és kiküldésének költségeire, könyvkiadás és fordítás támogatására, a 
közép-európai országok uniós csatlakozásának 10. évfordulójára megrendezésre kerülő 
kiállítás lebonyolításának költségeire. 
 
A 87,3 millió forint módosított előirányzatból felhasznált előirányzat 55,4 millió forint volt, 
ebből 21,1 millió forint az előző évi maradvány felhasználás összege. 
 
A 2014. évi 31,9 millió forint maradványból 16,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 
15,4 millió forint nem terhelt maradvány, amelynek visszahagyását kérte a fejezet. 
 
20/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 
 

Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló törvény alapján az állam ellen indított kártalanítási és 
kártérítési perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítás 
és kártérítés, valamint ezek járulékai kifizetésére, és az ezekkel kapcsolatos banki, kincstári 
díjak, jutalékok, költségek és postaköltség megfizetésére szolgál. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  322,2 120,0 120,0  123,4 233,6 72,5 189,3 

Bevétel  2,1 - - 2,0 2,0 95,2 100,0 

Támogatás 320,3 120,0 120,0 120,0 232,1 75,5 193,4 

Előirányzat-maradvány  1,2 - - 1,4 1,4 116,7 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 120,0   120,0 
Módosítások  jogcímenként      
- előző évi maradvány  1,4 1,4   
- többletbevétel 2,0 2,0   
2014. évi módosított előirányzat 123,4 3,4 120,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
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működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 1,2  1,2 
- magánszemély 231,4  231,4 
- egyéb(bankköltség) 1,0 1,0  
Összes kifizetés 233,6 1,0 232,6 
 
Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető 
kiadásai közé tartozik. A költségvetési törvényben jóváhagyott 120,0 millió forinttal szemben 
2014. évben 137 fő részére 231,4 millió forint került felhasználásra. Kiemelkedően magas 
összegű kifizetés 1 fő részére történt 23,0 millió forint értékben. 
 
Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a jogosult javára történő kifizetéssel történik.  
 
A perekkel összefüggésben az államot megillető követelések az előirányzat javára kerülnek 
teljesítésre. 
 
20/2/18 Jogi segítségnyújtás 
 
Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jst.) 
alapján a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam 
általi térítésére vagy megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az 
állam által kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy 
megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi 
segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi 
megtérítésére vagy annak megelőlegezésére, az előirányzat javára teljesítendő fizetési 
kötelezettség elmaradásából eredő követelések behajtása érdekében a jogi segítségnyújtó 
szolgálat által tett intézkedések során felmerült költségekre, így különösen a végrehajtási 
költségre, a regisztrációs díjra és a költségtérítésre. Az előirányzat terhére kell teljesíteni a Jst. 
4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személy ügyében felmerülő tolmácsolási és 
fordítási díjat is, továbbá a kifizetésekkel kapcsolatos posta- és számlavezetési díjat is. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  252,9 182,0 182,0  222,0 309,3 122,3 139,3 

Bevétel  13,3 - - 24,5 24,5 184,2 100,0 

Támogatás 239,7 182,0 182,0 182,0 292,6 122,0 160,8 

Előirányzat-maradvány  15,4 - - 15,5 15,5 100,6 100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 182,0   182,0 
Módosítások  jogcímenként      
- többletbevétel 24,5 24,5   
- előző évi maradvány  15,5 15,5   
2014. évi módosított előirányzat 222,0 40,0 182,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 15,3  15,3 
- magánszemély 289,9  289,9 
- egyéb(bankköltség)  4,1 4,1  
Összes kifizetés 309,3 4,1 305,2 
 
Az előirányzatot 2014. október 1-től a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból kivált 
Igazságügyi Hivatal kezeli. Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási 
kötelezettség nélkül teljesíthető kiadásai közé tartozik. A költségvetési törvényben 
jóváhagyott 182,0 millió forinttal szemben 309,3 millió forint került kifizetésre. 
 
A jogi segítségnyújtás területén a segítségnyújtók száma összesen: 67 fő, ebből 48 fő jogász, 
ügyfélszolgálattal foglalkozó munkatárs 

• benyújtott kérelmek száma peres és peren kívüli összesen 17 786 db; 
• összes határozatszám: 17 674 db 

Ebből: 
 - peres ügyekben való jogi segítségnyújtások száma (peres határozatok száma):  

6 653 db; 
 - jogi segítségnyújtások száma peren kívüli ügyekben (peren kívüli határozatok 
száma): 11 021 db; 
• ügyfélszolgálati tevékenység: 25 433 db 
• összes ügyfélforgalom: 43219 db 
• egy jogi segítségnyújtóra jutók száma 983 db 
• egy megyére jutó ügyek száma 2161 db. 

 
20/2/19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat 
 
Az előirányzat támogatást nyújt a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat felállításához 
és a Kárpát-medencében magyarsága, nemzeti hovatartozása miatt vagy ezzel összefüggésben 
jogsérelmet szenvedett magyar állampolgár vagy magyar nemzetiségű személy 
támogatásához. 
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Az előirányzat felhasználása természetes személy, civil szervezet, gazdálkodó szervezet vagy 
államháztartáson belüli szervezet támogatási kérelme alapján, támogatási szerződéssel, vissza 
nem térítendő, részben vagy egészben visszatérítendő költségvetési támogatás formájában 
történik. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  54,0 50,0 50,0  54,9 50,3 93,1 91,6 

Bevétel  4,3 - - 4,6 4,6 107,0 100,0 

Támogatás 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Előirányzat-maradvány  - - - 0,3 0,3 - 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 50,0   50,0 
Módosítások  jogcímenként      
- többletbevétel 4,6 4,6   
- előző évi maradvány  0,3            0,3   
2014. évi módosított előirányzat 54,9 4,9 50,0 
 
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 
- alapítvány 50,0  50,0 
Összes kifizetés 50,3  50,3 
 
A 2014. évi költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló 
forrás keretösszege 50,0 millió forintban került megállapításra, melyet növelt 4,6 millió forint 
előző évi támogatás visszafizetése miatt jelentkező bevétel és 0,3 millió forint előző évi 
maradvány. 
 
2014. évben az előirányzatból 50,3 millió forint került felhasználásra. A fejezeti kezelésű 
előirányzat támogatásként történő felhasználása a vonatkozó jogszabályok alapján jogszerűen 
és szakszerűen megtörtént, az elszámolási kötelezettségek teljesültek, illetve azok támogatott 
által történő teljesítése folyamatban van. 
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A 2014. évi 4,6 millió forint maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 
 
Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 
2005. évi CXXXV. törvény alapján a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 
kárenyhítésről szóló törvény alapján a bűncselekményt vagy a tulajdon elleni szabálysértést, 
illetve bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként 
sérelmet elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei 
enyhítésére szolgál. 
 
Az előirányzat terhére áldozatsegítő támogatásként azonnali pénzügyi segély, egyösszegű 
kárenyhítés, illetve járadékfolyósítás kerül teljesítésre. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  139,0 100,0 100,0  107,3 124,0 89,2 115,6 

Bevétel  10,3 - - 0,9 0,9 8,7 100,0 

Támogatás 136,0 100,0 100,0 100,0 136,0 100,0 136,0 

Előirányzat-maradvány  8,1 - - 6,4 6,4 79,0 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 100,0   100,0 
Módosítások  jogcímenként      
- többletbevétel 0,9 0,9   
- előző évi maradvány  6,4 6,4   
2014. évi módosított előirányzat 107,3 7,3 100,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározot

t feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 6,4  6,4 
- magánszemély 115,5  115,5 
- egyéb (banköltség) 2,1 2,1  
Összes kifizetés 124,0 2,1 121,9 
 

994



 
 
Az előirányzatot 2014. október 1-től az IH kezeli. Az előirányzat a központi költségvetés 
előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető kiadásai közé tartozik. A költségvetési 
törvényben jóváhagyott 100,0 millió forinttal szemben 124,0 millió forint került kifizetésre. 
 
Azonnali pénzügyi segélyt 2014-ban 2 560 esetben állapítottak meg. Állami kárenyhítésben 
134 fő részesült. 
 
20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 
 
Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a különböző nemzetközi szervezetekben 
Magyarország tagsága miatt fizetendő tagdíjak, hozzájárulások (International Istitute of 
Public Administration/IIAS, Group of States against Corruption/GRECO, European 
Association of State Territorial Representatives/EASTR), a megállapodáson vagy a 
nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló egyéb költségek, valamint a nemzetközi 
szervezetek üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői munkák. Az előirányzat 
nyújt továbbá fedezet az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó valamennyi 
nemzetközi kötelezettséggel összefüggő kiadásokra, továbbá a fordítási díjakra is.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  89,2 27,7 27,7  135,9 87,0 97,5 64,0 

Támogatás 62,4 27,7 27,7 103,1 103,1 165,2 100,0 

Előirányzat-maradvány  56,2 - - 32,8 32,8 58,4 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 27,7   27,7 
Módosítások  jogcímenként/kedvezményezettenként     
-   másik fejezet intézménye összesen 49,4  49,4 
   KIH-től (tagdíj finanszírozására) 4,5  4,5 
   1688/2014. (XI. 26.) Korm. hat. 

(Miniszterelnökségtől fordítási feladatokra) 
 

50,0 
  

50,0 
 1714/2014. (XII. 5.) Korm. hat. 

(Belügyminisztériumnak tagdjífizetésre) 
 

-5,1 
  

-5,1 
- saját fejezeti sorról (Fejezeti általános 

tartalékról) összesen  
 

26,0 
  

26,0  
- előző évi maradvány  32,8 32,8   
2014. évi módosított előirányzat 135,9 32,8 103,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 16,3  16,3 
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 4,5  4,5 
-  gazdasági társaság 49,0  49,0 
- egyéb (külföld, bankköltség) 17,2 0,4 16,8 
Összes kifizetés 87,0 0,4 86,6 
 
A 2014. évi 27,7 millió forint eredeti előirányzatot 32,8 millió forint előző évi maradvány és 
80,5 millió forint támogatás növelte, melyből 4,5 millió forint a KIH-től került átvételre, 26,0 
millió forint a Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról került 
átcsoportosításra egyéb fizetési kötelezettségek fedezetére, 50,0 millió forint pedig a 
Miniszterelnökségtől került átvételre egyes fordítási feladatok finanszírozására. A 
kormányzati átalakítást követően – a feladat-változásokra tekintettel – az előirányzatból 5,1 
millió forint került átadásra a Belügyminisztérium részére a schengeni információs rendszer 
fenntartásnak költségeire.  
 
A felhasznált előirányzat 87,0 millió forint volt. A tárgyévben keletkezett maradvány 48,9 
millió forint, melyből 48,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Az előző 
évi maradványból fel nem használt összeg 0,9 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem 
terhelt, a fejezet visszahagyásra kérte. 
 
20/2/29 Központi e-közigazgatási feladatok 
 
Az előirányzat biztosította a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 
megvalósulását szolgáló e-közigazgatás fejlesztésére irányuló stratégia és akciótervek 
kidolgozásához, az e-közigazgatási szolgáltatások minőségi továbbfejlesztéséhez és az e-
ügyintézést segítő informatikai rendszerek bevezetésének felgyorsításához szükséges 
költségek forrását. Az előző évi fel nem használt maradvány a jogsegélytervezések és -
koncepciók kidolgozásával megbízott kedvezményezettek részére történő kifizetés forrását 
képezte. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  4,7 - -  1,1 1,1 23,4 100,0 

Bevétel  1,1 - - - - - - 

Előirányzat-maradvány  4,7 - - 1,1 1,1 23,4 100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      
- előző évi maradvány  1,1 1,1   
2014. évi módosított előirányzat 1,1 1,1   
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározot

t feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye  1,1 1,1  
Összes kifizetés 1,1 1,1  
 
2014. évben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. A 2013. évben keletkezett 1,1 millió 
forint összegű maradvány került felhasználásra.  
 
20/2/30 Uniós projektek támogatása 
 
Az előirányzat az európai uniós pályázatokhoz a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési 
szerv részére a pályázat által megkövetelt önrész biztosításának forrásául és az Európai Unió 
által támogatott kiemelt projektek megvalósításához szükséges kiadások megelőlegezésére, 
finanszírozására szolgált. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  51,1 - -  43,4 43,4 84,9 100,0 

Bevétel  55,5 - - - - - - 

Előirányzat-maradvány  9,1 - - 43,4 43,4 476,9 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Módosítások  jogcímenként       
- előző évi maradvány  43,4 43,4   
2014. évi módosított előirányzat 43,4 43,4  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározot

t feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

- saját intézmény (1 db) 43,4  43,4 
Összes kifizetés 43,4  43,4 
 
A 43,4 millió forint előző évi maradvány teljes összegében átadásra került az IM igazgatása 
részére a projektek finanszírozása érdekében. 
 
20/2/34 EJN elnökségi konferencia 
 
Az Európai Unió Tanácsa 1998. június 29-én egy közös akciót fogadott el egy Európai 
Igazságügyi Hálózat létrehozásáról, amely hivatalosan 1998. szeptember 25-én alakult meg. 
Az Európai Unió tagállamai – belső jogrendjüknek megfelelően – ún. kontakt-személyeket 
neveztek ki, amelyek a közvetítő szerepet töltik be a tagállamok igazságügyi hatóságai között 
a bűnügyi jogsegélykérelmek intézésének elősegítése érdekében. Az Európai Igazságügyi 
Hálózat évente 3 plenáris ülést tart, amelyből 1-1 a soros elnökség államában (az elnökségi 
félév végén) kerül megrendezésre, míg évi egy ülésre Brüsszelben vagy Hágában kerül sor 
minden év februárjában. Az előirányzat az EJN elnökségi konferencia lebonyolítására került 
biztosításra.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  - - -  5,1 - - - 

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

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Módosítások  jogcímenként      
- előző évi maradvány  5,1 5,1   
2014. évi módosított előirányzat 5,1 5,1  
 
Az előző évben keletkezett maradványból 2014. évben felhasználás nem történt. Az 5,1 millió 
forint összegű maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt. 
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20/2/39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten-projekt 
 
Az Európai Bizottság a JUST/2010/FRAC/AG/1297 – 30-CE-0377148/00-05 számon kötött 
támogatási szerződésben az „Adatvédelmi intézkedések európai szinten” című projekt 
keretében a projekt összköltségvetésének (193.009,31 EUR) 79,32%-áig biztosított 
támogatást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és konzorciumi partnerei 
(Országgyűlési Biztosok Hivatala – Adatvédelmi Biztos, Belügyi és Igazgatási Minisztérium 
– Lengyelország, Európai Jogi Akadémia (ERA) – Németország) részére a 2010. december 1. 
napjától 2012. február 29. napjáig terjedő időszakra. A projekt összköltségvetésének maradék 
20,68%-át a projektpartnerek által biztosított önrész adta. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  23,4 - -  1,5 1,5 6,4 100,0 

Előirányzat-maradvány  23,4 - - 1,5 1,5 6,4 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      
- előző évi maradvány  1,5 1,5  
2014. évi módosított előirányzat 1,5 1,5  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 1,5  1,5 
Összes kifizetés 1,5  1,5 
 
2014. évben az előző években keletkezett 1,5 millió forint maradvány került felhasználásra.  
 
20/2/42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával 
kapcsolatos feladatok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat létrehozása a megyei múzeumok, könyvtárak és 
közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozat 
végrehajtása érdekében történt. Az előirányzaton az önkormányzati alrendszerbe átkerülő 
intézmények pénzeszközeinek - előírások szerinti – elszámolására került sor. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  836,9 - -  0,1 0,1 - 100,0 

Bevétel  0,1 - - - - - - 

Előirányzat-maradvány  836,9 - - 0,1 0,1 - 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      
- előző évi maradvány  0,1 0,1   
2014. évi módosított előirányzat 0,1 0,1  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- önkormányzat intézménye 0,1  0,1 
Összes kifizetés 0,1  0,1 
 
Az előirányzaton keletkezett előző évi maradvány teljes összegében kiutalásra került a 
kedvezményezett intézmények részére. 
 
 
20. cím 25. alcím: Fejezeti tartalék 
 
20/25/1 Fejezeti általános tartalék 
 
Az előirányzat az előre nem tervezett, de év közben szükségessé váló feladatok megoldására, 
eseti jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozására szolgál. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  - 161,8 161,8  53,2 - - - 

Támogatás - 161,8 161,8 53,2 53,2 - 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 161,8   161,8 
Módosítások  jogcímenként/kedvezményezettenként       
- saját intézmény összesen 87,0   87,0 
 intézményi megtakarítás felhasználása 132,0   132,0 
 KIM Igazgatás részére (IM átalakításával, 

elhelyezésével kapcsolatos kiadásokra) 
 

-45,0 
   

-45,0 
- más fejezet intézmény összesen -58,3   -58,3 
 1127/2014. (III. 13.) Korm. hat. (Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem részére) 
 

-3,0 
   

-3,0 
 1160/2014. (III. 20.) Korm. hat. (Petőfi Irodalmi 

Múzeum részére) 
 

-10,0 
   

-10,0 
 1272/2014. (IV. 24.) Korm. hat. (KEF részére) -0,7   -0,7 
 1272/2014. (IV. 24.) Korm. hat. (Pannon Egyetem 

részére) 
 

-1,3 
   

-1,3 
 1272/2014. (IV. 24.) Korm. hat. (Országos 

Színháztörténeti Múzeum és Intézet részére) 
 

-0,5 
   

-0,5 
 1424/2014. (VII. 28.) Korm. hat. (Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem részére) 
 

-0,5 
   

-0,5 
 intézményi megtakarítás felhasználása 576,0   576,0 
 Balassi Intézet részére (Cinema Total 

megrendezésével kapcsolatos kiadásokra) 
 

-16,9 
   

-16,9 
 Balassi Intézet részére (New York-i Intézet 

programsorozatának megrendezésére) 
 

-15,0 
   

-15,0 
 KEK KH részére (kormányzati kék szám 

üzemeltetésére) 
 

-30,0 
   

-30,0 
 NKE részére (Ludovika Campusba történő 

költözés többletkiadásaira) 
 

-100,0 
   

-100,0 
 NKE részére (Római Akadémia konferencia 

költségeire) 
 

-3,5 
   

-3,5 
 NKE részére (közigazgatás-tudományi konferencia 

költségeire) 
 

-4,7 
   

-4,7 
 Tolna Megyei Kormányhivatal részére 

(bútorbeszerzés) 
 

-6,0 
   

-6,0 
 Budapest Főváros Kormányhivatala részére     
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(épületek karbantartására) -40,0 -40,0 
 Pest Megyei Kormányhivatal részére (munkaügyi 

perek és TIOP programok kiadásaira) 
 

-100,0 
   

-100,0 
 Design Terminál részére (programok 

megrendezésének költségeire) 
 

-300,0 
   

-300,0 
 KIH részére (digitális szerkesztőség kiadásaira) -2,2   -2,2 
- saját fejezet fejezeti kezelésű sora összesen -137,3  -137,3 
 fejezeti kezelésű előirányzatra -111,3   -111,3 
 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése sorra 

(forráshiány enyhítésére) 
 

-26,0 
   

-26,0 
2014. évi módosított előirányzat 53,2  53,2 
 
A 2014. évben végrehajtott fenti előirányzat-módosítások során a 161,8 millió forint összegű 
kiadási és támogatási előirányzat összességében 108,6 millió forinttal csökkent, 53,2 millió 
forintra módosult. 
 
Az eredeti előirányzatot az év közben az intézményektől elvont 708,0 millió forint, valamint a 
Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosított 1,9 millió forint növelte.   
 
A tartalékból a KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzatra 111,3 millió forint került átcsoportosításra.  
 
A tartalékból a Balassi Intézet részére 16,9 millió forint a Cinema Total 2014. évi 
megrendezési költségeire, 15,0 millió forint a New York-i Magyar Kulturális Központ által 
megrendezendő programok költségeire, a KEK KH részére 30,0 millió forint került átadásra a 
zöld szám kék számmá változtatásának működési költségeire, az NKE részére 100,0 millió 
forint a Ludovika Campusban történő elhelyezési költségekre, 4,7 millió forint a 
Közigazgatás-tudományi Konferencia megrendezési költségeire, 3,5 millió forint a Római 
Akadémia által Magyarország Alaptörvényéről megtartott tudományos konferencia 
költségeire, a KIM igazgatása részére 45,0 millió forint a KIM átszervezésével és 
elhelyezésével kapcsolatos kiadásokra, a Tolna Megyei Kormányhivatal részére 6,0 millió 
forint a kormányablak bútorbeszerzésével kapcsolatos kiadásokra, Budapest Főváros 
Kormányhivatala részére 40,0 millió forint a hivatal épületeinek beruházási kiadásaira, a 
Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ részére 300,0 millió forint az intézmény által 
megvalósítandó programok többletkiadásaira, a Pest Megyei Kormányhivatal részére 100,0 
millió forint munkaügyi perek és TIOP építési programok többletköltségeire, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal részére 2,2 millió forint a digitális szerkesztőséggel kapcsolatos 
kiadásokra került átcsoportosításra. 
 
A Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzaton jelentkező 
forráshiány enyhítésére 26,0 millió forint, míg a Közép-kelet regionális együttműködés 2014 
fejezeti kezelésű előirányzat ideiglenes forráshiányának enyhítésére 1,9 millió forint került 
átcsoportosításra. 
 
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére 3,0 millió forint a magyar származású építész, 
Hudec László 120. születésnapján Shanghajban megrendezett programsorozaton történő 
részvétel költségeire, a Petőfi Irodalmi Múzeum részére 10,0 millió forint a Madách év 2014. 
programsorozat keretében Az ember tragédiája elnevezésű kiállítás megrendezési költségeire, 
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2014. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 25 380,4 93 666,5 -- 22 351,310 433,62 066,4-73 908,493 666,5 32 258,1

1. Költségvetési szerv 20 464,5 15 171,8 -- 18 814,610 433,6980,1-610,315 171,8 25 975,2

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

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

01/01  Személyi juttatások 8 526,7 8 231,8 -- 7 835,81 104,5175,7-618,78 231,8 8 893,3

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 347,1 2 177,4 -- 2 181,5490,653,2-185,12 177,4 2 536,1

01/03  Dologi kiadások 6 333,6 4 120,1 -- 5 918,54 599,1622,2193,54 120,1 9 534,9

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,1 6,0 -- ---5,6----6,0 0,4

01/05  Egyéb működési célú kiadások 439,4 152,9 -- 1 940,41 803,1----152,9 1 956,0

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

02/06  Beruházások 2 599,2 464,6 -- 666,22 103,6129,0--464,6 2 697,2

02/07  Felújítások 49,3 19,0 -- 71,452,4----19,0 71,4

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 166,1 -- -- 200,8285,9------ 285,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 915,9 2 344,7 -- 3 536,7--1 086,3366,12 344,7 3 797,1

4 915,9 2 344,7 -- 3 536,7--1 086,3366,12 344,7 3 797,1

3. Központi előirányzat -- 76 150,0 -- -------73 664,276 150,0 2 485,8

-- 76 150,0 -- -------73 664,276 150,0 2 485,8

BEVÉTELEK 13 134,4 6 022,5 -- 8 114,86 283,9460,1--6 022,5 12 766,5

1. Költségvetési szerv 12 723,5 6 022,5 -- 7 976,56 283,9321,8--6 022,5 12 628,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 410,9 -- -- 138,3--138,3---- 138,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 580,6 -- -- 5 512,04 149,71 362,3---- 5 512,0

1. Költségvetési szerv 2 554,8 -- -- 4 149,74 149,7------ 4 149,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 025,8 -- -- 1 362,3--1 362,3---- 1 362,3

TÁMOGATÁSOK 12 195,9 11 494,0 -- 11 752,5--244,0-244,211 494,0 11 493,8

1. Költségvetési szerv 8 710,2 9 149,3 -- 9 197,3--658,3-610,39 149,3 9 197,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 485,7 2 344,7 -- 2 555,2---414,3366,12 344,7 2 296,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 350,0 1 053,0 -- 1 127,0------1 053,0 --

1. Költségvetési szerv 1 350,0 1 053,0 -- 1 127,0------1 053,0 --

LÉTSZÁMKERET 1 492,0 1 351,0 -- 898,0------1 351,0 --

1. Költségvetési szerv 1 492,0 1 351,0 -- 898,0------1 351,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 530,5 -- -- -- -- -- -- -- 3 028,0
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Igazságügyi Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 12 806,4 8 727,8 -- 11 942,09 225,0661,6-809,38 727,8 17 805,1

1 Működési költségvetés 10 772,9 8 696,3 -- 11 462,37 074,4661,6-809,38 696,3 15 623,0

 / 1 Személyi juttatások 5 905,7 5 685,0 -- 5 407,21 234,9175,7-638,75 685,0 6 456,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 5 014,6 -- 4 224,2------5 014,6 5 147,3

Külső személyi juttatások -- 670,4 -- 1 183,0------670,4 1 309,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 638,7 1 513,0 -- 1 498,4470,050,2-190,71 513,0 1 842,5

 / 3 Dologi kiadások 3 019,7 1 488,3 -- 3 178,53 988,1435,720,11 488,3 5 932,2

Készletbeszerzés -- 16,9 -- 20,5------16,9 37,3

Kommunikációs szolgáltatások -- 47,2 -- 373,8------47,2 576,6

Szolgáltatási kiadások -- 719,6 -- 1 688,6------719,6 3 211,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 110,5 -- 406,0------110,5 519,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 594,1 -- 689,6------594,1 1 587,3

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,1 6,0 -- ---5,6----6,0 0,4

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai -- 6,0 -- --------6,0 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 205,7 4,0 -- 1 378,21 387,0----4,0 1 391,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 10,9-------- 16,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 183,0 -- -- 1 359,0-------- 1 365,7

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

6,2 4,0 -- 6,1------4,0 7,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16,5 -- -- 2,2-------- 2,2

2 Felhalmozási költségvetés 2 033,5 31,5 -- 479,72 150,6----31,5 2 182,1

 / 6 Beruházások 2 033,5 31,5 -- 281,91 867,7----31,5 1 899,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 24,8 -- 164,0------24,8 411,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 32,3-------- 39,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 24,7-------- 879,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 1,1-------- 279,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 6,7 -- 59,8------6,7 290,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 197,8282,9------ 282,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 189,5-------- 267,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 8,3-------- 15,8

BEVÉTELEK 6 757,6 664,2 -- 2 083,26 099,63,3--664,2 6 767,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 604,0 -- -- 1 258,75 713,5------ 5 713,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3 604,0 -- -- 1 258,7-------- 5 713,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 113,9 -- -- 179,6202,9------ 202,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 113,9 -- -- 179,6-------- 202,9

3 Közhatalmi bevételek 3,5 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 3,5 -- -- 3,3-------- 3,3

4 Működési bevételek 1 028,4 664,2 -- 458,4------664,2 664,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 285,0 -- 139,8------285,0 277,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 6,7-------- 6,7

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 399,6 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 0,5 -- -- 0,6-------- 0,6

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,2-------- 0,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 628,3 379,2 -- 311,1------379,2 379,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 7,8 -- -- 58,458,4------ 58,4

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

3,3 -- -- 4,058,4------ 4,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4,5 -- -- 54,4-------- 54,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 124,8124,8------ 124,8

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 15,9-------- 15,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 108,9-------- 108,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 160,1 -- -- 3 125,43 125,4------ 3 125,4

8 Maradvány igénybevétele 1 160,1 -- -- 3 125,43 125,4------ 3 125,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 160,1 -- -- 3 125,43 125,4------ 3 125,4

Maradvány igénybevétele 1 160,1 -- -- 3 125,43 125,4------ 3 125,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 160,1 -- -- 3 125,4-------- 3 125,4

TÁMOGATÁSOK 7 349,0 8 063,6 -- 7 912,6--658,3-809,38 063,6 7 912,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 7 349,0 8 063,6 -- 7 912,6--658,3-809,38 063,6 7 912,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7 349,0 8 063,6 -- 7 912,6--658,3-809,38 063,6 7 912,6

Központi, irányító szervi támogatás 7 349,0 8 063,6 -- 7 912,6--658,3-809,38 063,6 7 912,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 852,0 849,0 -- 670,0------849,0 --

LÉTSZÁMKERET 975,0 849,0 -- 421,0------849,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 460,3 -- -- -- -- -- -- -- 1 179,2

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )2

KIADÁSOK 4 287,8 3 944,0 -- 3 931,2670,3--0,73 944,0 4 615,0

1 Működési költségvetés 3 995,4 3 636,9 -- 3 685,9553,8--0,73 636,9 4 191,4

 / 1 Személyi juttatások 1 287,6 1 352,6 -- 1 245,6-103,1--0,51 352,6 1 250,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 1 275,4 -- 1 197,9------1 275,4 1 202,0

Külső személyi juttatások -- 77,2 -- 47,7------77,2 48,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

353,7 339,5 -- 352,416,7--0,2339,5 356,4

 / 3 Dologi kiadások 2 252,6 1 795,9 -- 1 584,0282,4----1 795,9 2 078,3

Készletbeszerzés -- 58,1 -- 44,4------58,1 55,2

Kommunikációs szolgáltatások -- 333,5 -- 466,3------333,5 698,5

Szolgáltatási kiadások -- 845,4 -- 647,2------845,4 790,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 121,5 -- 107,4------121,5 112,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 437,4 -- 318,7------437,4 421,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 101,5 148,9 -- 503,9357,8----148,9 506,7

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 35,0-------- 35,0

Elvonások és befizetések -- 22,7 -- 276,0------22,7 276,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12,3 2,3 -- 99,2------2,3 99,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 89,2 123,9 -- 93,7------123,9 96,5

2 Felhalmozási költségvetés 292,4 307,1 -- 245,3116,5----307,1 423,6

 / 6 Beruházások 243,1 288,1 -- 171,962,1----288,1 350,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 65,8 -- 116,5------65,8 239,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 117,9 -- 5,8------117,9 8,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 34,1 -- 11,7------34,1 23,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 9,0 -- 3,3------9,0 3,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 61,3 -- 34,6------61,3 75,5

 / 7 Felújítások 49,3 19,0 -- 71,452,4----19,0 71,4

Ingatlanok felújítása -- 15,0 -- 56,2------15,0 56,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 4,0 -- 15,2------4,0 15,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2,02,0------ 2,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 4 438,5 3 944,0 -- 4 012,836,6----3 944,0 3 980,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 57,5 -- -- 8,68,6------ 8,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

57,5 -- -- 8,6-------- 8,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

37,3 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 3 697,4 3 322,4 -- 3 381,2------3 322,4 3 322,4

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 3 697,4 3 322,4 -- 3 381,2------3 322,4 3 322,4

4 Működési bevételek 646,2 621,6 -- 592,0------621,6 621,6

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 0,1 -- 0,8------0,1 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 609,7 -- 517,9------609,7 609,7

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 0,2 -- 5,7------0,2 0,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 11,4 -- 13,3------11,4 11,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 47,5 -- -- 24,8-------- --

 / 8 Kamatbevételek 8,1 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 28,3-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 590,6 0,2 -- 1,2------0,2 0,2

5 Felhalmozási bevételek 0,1 -- -- 0,5-------- --

 / 1 Immateriális javak értékesítése 0,1 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,5-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,10,1------ 0,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1-------- 0,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 30,427,9------ 27,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 2,5-------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 27,927,9------ 27,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 467,0 -- -- 633,7633,7------ 633,7

8 Maradvány igénybevétele 467,0 -- -- 633,7633,7------ 633,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 467,0 -- -- 633,7633,7------ 633,7

Maradvány igénybevétele 467,0 -- -- 633,7633,7------ 633,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 467,0 -- -- 633,7-------- 633,7

TÁMOGATÁSOK 15,9 -- -- 0,7----0,7-- 0,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 15,9 -- -- 0,7----0,7-- 0,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 15,9 -- -- 0,7----0,7-- 0,7

Központi, irányító szervi támogatás 15,9 -- -- 0,7----0,7-- 0,7

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 201,0 204,0 -- 201,0------204,0 --

LÉTSZÁMKERET 219,0 204,0 -- 204,0------204,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 633,6 -- -- -- -- -- -- -- 716,0

Igazságügyi Hivatal ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )3

KIADÁSOK -- -- -- 5,4140,0--43,7-- 183,7

1 Működési költségvetés -- -- -- 5,4128,4--43,7-- 172,1

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 4,3-5,8--12,6-- 6,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- 4,3-------- 6,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 0,9-1,7--3,5-- 1,8

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,2135,9--27,6-- 163,5

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- ---------- 31,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 0,2-------- 93,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 38,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- --11,6------ 11,6

 / 6 Beruházások -- -- -- --11,6------ 11,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 9,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- ---------- 2,5

BEVÉTELEK -- -- -- 140,0140,0------ 140,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 140,0140,0------ 140,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 140,0-------- 140,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 43,7----43,7-- 43,7

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 43,7----43,7-- 43,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 43,7----43,7-- 43,7

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 43,7----43,7-- 43,7

LÉTSZÁMKERET -- -- -- 5,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 178,3

Kutatóintézetek ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )9

KIADÁSOK 3 370,3 2 500,0 -- 2 936,0398,3318,5154,62 500,0 3 371,4

1 Működési költségvetés 2 881,6 2 355,0 -- 2 722,6235,1189,5154,62 355,0 2 934,2

 / 1 Személyi juttatások 1 333,4 1 194,2 -- 1 178,7-21,5--6,91 194,2 1 179,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 1 193,3 -- 1 169,5------1 193,3 1 170,4

Külső személyi juttatások -- 0,9 -- 9,2------0,9 9,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

354,7 324,9 -- 329,85,63,01,9324,9 335,4

 / 3 Dologi kiadások 1 061,3 835,9 -- 1 155,8192,7186,5145,8835,9 1 360,9

Készletbeszerzés -- 113,6 -- 296,8------113,6 371,8

Kommunikációs szolgáltatások -- 81,6 -- 86,8------81,6 89,2

Szolgáltatási kiadások -- 193,7 -- 256,4------193,7 268,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 3,4 -- 3,7------3,4 3,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 443,6 -- 512,1------443,6 628,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 132,2 -- -- 58,358,3------ 58,3

Elvonások és befizetések -- -- -- 3,2-------- 3,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 132,2 -- -- 55,1-------- 55,1

2 Felhalmozási költségvetés 488,7 145,0 -- 213,4163,2129,0--145,0 437,2

 / 6 Beruházások 322,6 145,0 -- 212,4162,2129,0--145,0 436,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 1,8 -- 10,1------1,8 15,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 53,4 -- 82,6------53,4 94,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 16,4 -- 22,5------16,4 35,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 42,6 -- 52,4------42,6 199,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 30,8 -- 44,8------30,8 92,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 166,1 -- -- 1,01,0------ 1,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 166,1 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 1,0-------- 1,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

BEVÉTELEK 1 527,4 1 414,3 -- 1 740,57,7318,5--1 414,3 1 740,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32,9 -- -- 3,23,2------ 3,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

32,9 -- -- 3,2-------- 3,2

4 Működési bevételek 1 494,5 1 414,3 -- 1 732,8--318,5--1 414,3 1 732,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 1 113,6 -- 1 363,2------1 113,6 1 363,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,2-------- 0,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 300,7 -- 367,9------300,7 367,9

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 322,4 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 1 172,1 -- -- 1,5-------- 1,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 4,54,5------ 4,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 4,5-------- 4,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 927,7 -- -- 390,6390,6------ 390,6

8 Maradvány igénybevétele 927,7 -- -- 390,6390,6------ 390,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 927,7 -- -- 390,6390,6------ 390,6

Maradvány igénybevétele 927,7 -- -- 390,6390,6------ 390,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 927,7 -- -- 390,6-------- 390,6

TÁMOGATÁSOK 1 345,3 1 085,7 -- 1 240,3----154,61 085,7 1 240,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 345,3 1 085,7 -- 1 240,3----154,61 085,7 1 240,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 345,3 1 085,7 -- 1 240,3----154,61 085,7 1 240,3

Központi, irányító szervi támogatás 1 345,3 1 085,7 -- 1 240,3----154,61 085,7 1 240,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 297,0 -- -- 256,0-------- --

LÉTSZÁMKERET 298,0 298,0 -- 268,0------298,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 430,1 -- -- -- -- -- -- -- 435,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )20

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

Célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )220

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

KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó 
szervek (nem bontott) )

220 1

KIADÁSOK 3 090,1 1 623,2 -- 2 631,0--990,7348,01 623,2 2 961,9

1 Működési költségvetés 2 857,4 1 523,2 -- 2 563,5--1 022,8348,01 523,2 2 879,0

 / 1 Személyi juttatások -- 200,0 -- -----170,7--200,0 9,1

Külső személyi juttatások -- 200,0 -- --------200,0 9,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások 1 705,4 419,2 -- 1 258,1--746,5279,0419,2 1 548,9

Szolgáltatási kiadások -- 330,2 -- 482,9------330,2 497,7

1011



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 151,8-------- 154,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 89,0 -- 623,4------89,0 896,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 152,0 850,0 -- 1 305,4--501,069,0850,0 1 321,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 182,6 -- -- 209,4-------- 218,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 969,4 850,0 -- 1 096,0------850,0 1 103,0

2 Felhalmozási költségvetés 232,7 100,0 -- 67,5---32,1--100,0 82,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 232,7 100,0 -- 67,5---32,1--100,0 82,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 132,6 -- -- 4,8-------- 4,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 100,1 100,0 -- 62,7------100,0 78,1

BEVÉTELEK 332,5 -- -- 106,3--106,3---- 106,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 305,4 -- -- 102,9--102,9---- 102,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

305,4 -- -- 102,9-------- 102,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök 14,8 -- -- 3,4--3,4---- 3,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 14,8 -- -- 3,4-------- 3,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 038,3 -- -- 1 232,8--1 232,8---- 1 232,8

8 Maradvány igénybevétele 1 038,3 -- -- 1 232,8--1 232,8---- 1 232,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 038,3 -- -- 1 232,8--1 232,8---- 1 232,8

Maradvány igénybevétele 1 038,3 -- -- 1 232,8--1 232,8---- 1 232,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 038,3 -- -- 1 232,8-------- 1 232,8

TÁMOGATÁSOK 2 636,2 1 623,2 -- 1 622,8---348,4348,01 623,2 1 622,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 636,2 1 623,2 -- 1 622,8---348,4348,01 623,2 1 622,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 636,2 1 623,2 -- 1 622,8---348,4348,01 623,2 1 622,8

Központi, irányító szervi támogatás 2 636,2 1 623,2 -- 1 622,8---348,4348,01 623,2 1 622,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 916,9 -- -- -- -- -- -- -- 330,9

Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem 
bontott) )

220 9

KIADÁSOK 0,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 0,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,4 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 0,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 0,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,4 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 ( 01131 Nemzetközi diplomácia )220 10

KIADÁSOK 44,9 80,0 -- 55,4--18,0-10,780,0 87,3

1 Működési költségvetés 44,9 80,0 -- 55,4--18,0-10,780,0 87,3

 / 1 Személyi juttatások -- 10,0 -- 1,9---8,1--10,0 1,9

Külső személyi juttatások -- 10,0 -- 1,9------10,0 1,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások 17,9 52,3 -- 42,8--16,3--52,3 52,7

Szolgáltatási kiadások -- 52,3 -- 33,2------52,3 35,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- ---------- 4,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 9,6-------- 12,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 27,0 15,0 -- 10,7--12,5-10,715,0 32,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 27,0 -- -- 5,7-------- 23,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 15,0 -- 5,0------15,0 9,3

BEVÉTELEK 0,7 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,7 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 25,0 -- -- 21,9--21,9---- 21,9

8 Maradvány igénybevétele 25,0 -- -- 21,9--21,9---- 21,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 25,0 -- -- 21,9--21,9---- 21,9

Maradvány igénybevétele 25,0 -- -- 21,9--21,9---- 21,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 25,0 -- -- 21,9-------- 21,9

TÁMOGATÁSOK 41,1 80,0 -- 65,4---3,9-10,780,0 65,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 41,1 80,0 -- 65,4---3,9-10,780,0 65,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 41,1 80,0 -- 65,4---3,9-10,780,0 65,4

Központi, irányító szervi támogatás 41,1 80,0 -- 65,4---3,9-10,780,0 65,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 21,9 -- -- -- -- -- -- -- 31,9

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 17

KIADÁSOK 322,2 120,0 -- 233,6--3,4--120,0 123,4

1 Működési költségvetés 322,2 120,0 -- 233,6--3,4--120,0 123,4

 / 3 Dologi kiadások 0,8 0,7 -- 1,0--1,0--0,7 1,7

Szolgáltatási kiadások -- 0,7 -- 1,0------0,7 1,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 119,3 -- 231,4--1,2--119,3 120,5

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- 119,3 -- 231,4------119,3 120,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 321,4 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,2 -- -- 1,2-------- 1,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 320,2 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2,1 -- -- 2,0--2,0---- 2,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

4 Működési bevételek 2,1 -- -- 2,0--2,0---- 2,0

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,1 -- -- 1,7-------- 1,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,2 -- -- 1,4--1,4---- 1,4

8 Maradvány igénybevétele 1,2 -- -- 1,4--1,4---- 1,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,2 -- -- 1,4--1,4---- 1,4

Maradvány igénybevétele 1,2 -- -- 1,4--1,4---- 1,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,2 -- -- 1,4-------- 1,4

TÁMOGATÁSOK 320,3 120,0 -- 232,1------120,0 120,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 320,3 120,0 -- 232,1------120,0 120,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 320,3 120,0 -- 232,1------120,0 120,0

Központi, irányító szervi támogatás 320,3 120,0 -- 232,1------120,0 120,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,4 -- -- -- -- -- -- -- 1,9

Jogi segítségnyújtás ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 18

KIADÁSOK 252,9 182,0 -- 309,3--40,0--182,0 222,0

1 Működési költségvetés 252,9 182,0 -- 309,3--40,0--182,0 222,0

 / 3 Dologi kiadások 237,7 182,0 -- 294,0--24,7--182,0 206,7

Szolgáltatási kiadások -- 167,0 -- 273,8------167,0 186,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 15,0 -- 20,2------15,0 20,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 15,2 -- -- 15,3--15,3---- 15,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 15,2 -- -- 15,3-------- 15,3

BEVÉTELEK 13,3 -- -- 24,5--24,5---- 24,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 9,9 -- -- 24,5--24,5---- 24,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 9,9 -- -- 24,5-------- 24,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 15,4 -- -- 15,5--15,5---- 15,5

8 Maradvány igénybevétele 15,4 -- -- 15,5--15,5---- 15,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 15,4 -- -- 15,5--15,5---- 15,5

Maradvány igénybevétele 15,4 -- -- 15,5--15,5---- 15,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15,4 -- -- 15,5-------- 15,5

TÁMOGATÁSOK 239,7 182,0 -- 292,6------182,0 182,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 239,7 182,0 -- 292,6------182,0 182,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 239,7 182,0 -- 292,6------182,0 182,0

Központi, irányító szervi támogatás 239,7 182,0 -- 292,6------182,0 182,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15,5 -- -- -- -- -- -- -- 23,3

Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat ( 01131 Nemzetközi diplomácia )220 19

KIADÁSOK 54,0 50,0 -- 50,3--4,9--50,0 54,9

1014



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés 53,1 50,0 -- 50,3--4,9--50,0 54,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 53,1 50,0 -- 50,3--4,9--50,0 54,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,3-------- 4,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 53,1 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

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

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 4,3 -- -- 4,6--4,6---- 4,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 4,3 -- -- 4,6--4,6---- 4,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4,3 -- -- 4,6-------- 4,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,3-------- 0,3

TÁMOGATÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,3 -- -- -- -- -- -- -- 4,6

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 20

KIADÁSOK 139,0 100,0 -- 124,0--7,3--100,0 107,3

1 Működési költségvetés 139,0 100,0 -- 124,0--7,3--100,0 107,3

 / 3 Dologi kiadások 1,9 5,0 -- 2,1------5,0 5,0

Szolgáltatási kiadások -- 5,0 -- 2,1------5,0 5,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 137,1 95,0 -- 121,9--7,3--95,0 102,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8,0 -- -- 6,4-------- 6,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 129,1 95,0 -- 115,5------95,0 95,9

BEVÉTELEK 1,3 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,3 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,3 -- -- 0,9-------- 0,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,1 -- -- 6,4--6,4---- 6,4

8 Maradvány igénybevétele 8,1 -- -- 6,4--6,4---- 6,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 8,1 -- -- 6,4--6,4---- 6,4

Maradvány igénybevétele 8,1 -- -- 6,4--6,4---- 6,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8,1 -- -- 6,4-------- 6,4

TÁMOGATÁSOK 136,0 100,0 -- 136,0------100,0 100,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 136,0 100,0 -- 136,0------100,0 100,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 136,0 100,0 -- 136,0------100,0 100,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás 136,0 100,0 -- 136,0------100,0 100,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,4 -- -- -- -- -- -- -- 19,3

Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása ( 01117 Köztestületek )220 24

KIADÁSOK 7,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 7,0 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 2,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,7 -- -- ---------- --

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

8 Maradvány igénybevétele 7,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 7,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 7,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7,0 -- -- ---------- --

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

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )220 27

KIADÁSOK 89,2 27,7 -- 87,0--63,444,827,7 135,9

1 Működési költségvetés 89,2 27,7 -- 87,0--63,444,827,7 135,9

 / 3 Dologi kiadások 68,5 12,7 -- 49,4--38,544,812,7 88,9

Szolgáltatási kiadások -- 10,0 -- 39,0------10,0 70,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 2,7 -- 10,4------2,7 18,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,7 15,0 -- 37,6--24,9--15,0 47,0

Nemzetközi kötelezettségek -- 15,0 -- 16,8------15,0 26,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 3,4-------- 3,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20,7 -- -- 17,4-------- 17,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 56,2 -- -- 32,8--32,8---- 32,8

8 Maradvány igénybevétele 56,2 -- -- 32,8--32,8---- 32,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 56,2 -- -- 32,8--32,8---- 32,8

Maradvány igénybevétele 56,2 -- -- 32,8--32,8---- 32,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 56,2 -- -- 32,8-------- 32,8

TÁMOGATÁSOK 62,4 27,7 -- 103,1--30,644,827,7 103,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 62,4 27,7 -- 103,1--30,644,827,7 103,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 62,4 27,7 -- 103,1--30,644,827,7 103,1

Központi, irányító szervi támogatás 62,4 27,7 -- 103,1--30,644,827,7 103,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29,4 -- -- -- -- -- -- -- 48,9

Központi e-közigazgatási feladatok ( 12701 Távközlés, hírközlés )220 29

KIADÁSOK 4,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

1 Működési költségvetés 4,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

 / 3 Dologi kiadások 1,1 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,6 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,6 -- -- 1,1-------- 1,1

BEVÉTELEK 1,1 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

8 Maradvány igénybevétele 4,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

Maradvány igénybevétele 4,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,7 -- -- 1,1-------- 1,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Uniós projektek támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )220 30

KIADÁSOK 51,1 -- -- 43,4--43,4---- 43,4

1 Működési költségvetés 51,1 -- -- 43,4--43,4---- 43,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 51,1 -- -- 43,4--43,4---- 43,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 51,1 -- -- 43,4-------- 43,4

BEVÉTELEK 55,5 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 55,5 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

55,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9,1 -- -- 43,4--43,4---- 43,4

8 Maradvány igénybevétele 9,1 -- -- 43,4--43,4---- 43,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 9,1 -- -- 43,4--43,4---- 43,4

Maradvány igénybevétele 9,1 -- -- 43,4--43,4---- 43,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9,1 -- -- 43,4-------- 43,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 13,5 -- -- -- -- -- -- -- --

EJN elnökségi konferencia ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )220 34

KIADÁSOK -- -- -- ----5,1---- 5,1

1 Működési költségvetés -- -- -- ----5,1---- 5,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----5,1---- 5,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 5,1--5,1---- 5,1

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,1--5,1---- 5,1

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,1--5,1---- 5,1

Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,1--5,1---- 5,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 5,1-------- 5,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 5,1

2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )220 38
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 0,1 -- -- ---------- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --

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

Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő 
tevékenységei )

220 39

KIADÁSOK 23,4 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

1 Működési költségvetés 23,4 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 23,4 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 23,4 -- -- 1,5-------- 1,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 23,4 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

8 Maradvány igénybevétele 23,4 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 23,4 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Maradvány igénybevétele 23,4 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 23,4 -- -- 1,5-------- 1,5

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

A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok ( 01114 Helyi 
önkormányzatok )

220 42

KIADÁSOK 836,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

1 Működési költségvetés 836,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 836,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 836,9 -- -- 0,1-------- 0,1

BEVÉTELEK 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 836,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

8 Maradvány igénybevétele 836,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 836,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Maradvány igénybevétele 836,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 836,9 -- -- 0,1-------- 0,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti általános tartalék ( 01112 Kormányzat )2520
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK -- 161,8 -- -----92,6-16,0161,8 53,2

1 Működési költségvetés -- 161,8 -- -----92,6-16,0161,8 53,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 161,8 -- -----92,6-16,0161,8 53,2

Tartalékok -- 161,8 -- --------161,8 53,2

TÁMOGATÁSOK -- 161,8 -- 53,2---92,6-16,0161,8 53,2

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 161,8 -- 53,2---92,6-16,0161,8 53,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 161,8 -- 53,2---92,6-16,0161,8 53,2

Központi, irányító szervi támogatás -- 161,8 -- 53,2---92,6-16,0161,8 53,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 53,2

Céltartalékok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )24

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja ( 01112 Kormányzat )224

KIADÁSOK -- 71 150,0 -- -------70 942,171 150,0 207,9

1 Működési költségvetés -- 71 150,0 -- -------70 942,171 150,0 207,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 71 150,0 -- -------70 942,171 150,0 207,9

Tartalékok -- 71 150,0 -- --------71 150,0 207,9

Különféle kifizetések ( 01112 Kormányzat )324

KIADÁSOK -- 5 000,0 -- -------2 722,15 000,0 2 277,9

1 Működési költségvetés -- 5 000,0 -- -------2 722,15 000,0 2 277,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 5 000,0 -- -------2 722,15 000,0 2 277,9

Tartalékok -- 5 000,0 -- --------5 000,0 2 277,9
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Szerkezeti változás a 2014. évben

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/00/00/00 Igazságügyi Minisztérium igazgatása (000505) Névváltozás

Indoklás: Változott a Minisztérium neve is, így az Igazgatásé is.
Eredeti szerkezet: 10 01/00/00/00 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

03/00/00/00 Igazságügyi Hivatal (348028) Új elem

Indoklás: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal vált ketté, az IM-nél maradt intézmény neve 
Igazságügyi Hivatal, a KIH átkerült a ME-be.

20/02/29/00 Központi e-közigazgatási feladatok (258212) Új elem

Indoklás: Előirányzat maradvány elszámolása.

20/02/30/00 Uniós projektek támogatása (294580) Új elem

Indoklás: Előirányzat maradvány elszámolása.

20/02/34/00 EJN elnökségi konferencia (301024) Új elem

Indoklás: Előirányzat maradvány elszámolása.

20/02/39/00 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - 

projekt (301002)

Új elem

Indoklás: Előirányzat maradvány elszámolása.

20/02/42/00 A megyei intézményfenntartó központok és 

intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok 

(338573)

Új elem

Indoklás: Előirányzat maradvány elszámolása.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

X.  fejezet

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 13 2231

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

56 1765

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 140 19515

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 001 392134

I.  besorolási osztály összesen 2 456 971558

II.  besorolási osztály összesen 95 61946

III.  besorolási osztály összesen 16 3957

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 3 795 527767

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 8 5371

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 488

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 65 4827

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 669 315120

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 326 855120

fizikai alkalmazott 36 59416

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 1 108 271264

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

14 9373

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 14 9373

Tábornokok, tisztek 4 9281

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: 4 9281

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

248 90034

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

261 84243

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

93 07920

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 603 82197

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 5 527 4841 132

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 898

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

661

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 956

Üres álláshelyek száma az időszak végén 21

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 127

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

2

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

8

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

5

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 69

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

84

1021



     
Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

X.  fejezet

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 13 2231

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

41 2184

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 113 31010

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

808 751107

I.  besorolási osztály összesen 1 732 619402

II.  besorolási osztály összesen 70 25036

III.  besorolási osztály összesen 14 5706

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 2 809 497567

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 8 5371

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 488

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 65 4827

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 75 5078

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

14 9373

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 14 9373

Tábornokok, tisztek 4 9281

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: 4 9281

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

240 61431

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

258 13042

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

87 20318

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 585 94791

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 490 816670

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 421

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

405

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 468

Üres álláshelyek száma az időszak végén 16

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

670

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

2

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

8

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

5

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 69

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

84

2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 9581

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 23 4772
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

X.  fejezet

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

192 64127

I.  besorolási osztály összesen 723 646154

II.  besorolási osztály összesen 25 36910

III.  besorolási osztály összesen 1 8251

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 981 916195

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

8 2863

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 7121

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

5 8762

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 17 8746

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 999 790201

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 204

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 216

Üres álláshelyek száma az időszak végén 5

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

201

3 Igazságügyi Hivatal

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 3 4083

I.  besorolási osztály összesen 7062

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 4 1145

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 1145

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 5

9 Kutatóintézetek

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 669 315120

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 326 855120

fizikai alkalmazott 36 59416

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 1 032 764256

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 032 764256

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 268

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

256

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 272

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

256
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XI. Miniszterelnökség 
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A Miniszterelnökség, mint költségvetési szerv a Magyar Köztársaság minisztériumainak 
felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény értelmében a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumból kiválás útján jött létre. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv általános szabályként a 
Miniszterelnökség, vezetője a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal cím tekintetében az irányító szerv a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: 
KEHI), az irányító szerv vezetője a KEHI elnöke, a Rendkívüli kormányzati intézkedések (3. 
cím) és az Országvédelmi Alap (4. cím) tekintetében az irányító szerv a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, vezetője a nemzetgazdasági miniszter. 
 
Az Országgyűlés a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi CCXXX. 
törvény 1. sz. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a 
minisztériumok költségvetését.   
 
A Miniszterelnökség vezető minisztere feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) határozta meg a 
2014. évre vonatkozóan. A rendelet szerint a miniszter a kormányzati tevékenység 
összehangolásáért; a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért; a közigazgatás-
fejlesztésért; a közigazgatás-szervezésért; a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért; 
az európai uniós ügyek koordinációjáért; az európai uniós források felhasználásáért; az agrár-
vidékfejlesztésért; a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért; a közbeszerzésekért; az 
építésügyért; a kulturális örökség védelméért; a településfejlesztésért és településrendezésért; a 
területrendezésért; a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért; a postaügyért; a 
társadalompolitika összehangolásáért; a tudománypolitika koordinációjáért; a kormányzati 
társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős tagja. 
  
A Miniszterelnökség 2014. évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e feladatok 
végrehajtásának hátterét biztosították. 
 
A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (I. 22.) ME utasítás, 
hatályon kívül helyezésével 2014. július 24-én hatályba lépett a Miniszterelnökség Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás, amely 2014. szeptember 1-ei 
hatállyal módosult a 2014. évben. 
    
A minisztérium alapadatai: 

− megnevezése: Miniszterelnökség 
− rövidítése: Miniszterelnökség 
− székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 
− PIR törzsszáma: 775290 
− elérhetősége: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg  

 
A Miniszterelnökség fejezet struktúrája a tavalyi évben jelentősen átalakult. Az év közben 
bekövetkező jogszabályi változások jelentős feladat- és hatáskörbővülést eredményeztek.  
 
A Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről 
szóló 475/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. §-a alapján 2014. 
január 1-től jogutóddal (beolvadással) megszüntetette és általános jogutódként - az Áht. 11. § (3) 
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bekezdése szerinti átvev
Miniszterelnökséget jelölte meg.
 
A rendelet és a köz
felsorolásáról szóló törvénnyel összefügg
határozat alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások érintették:
 
A rendelet 4. § 11. pontja
Miniszterelnökséget vezet
rendelet 51
kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatok
miniszterhez kerültek.
 

 
Fentiekkel összefüggésben a rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
miniszter irányítása alá kerül a Forster Gyula Nemzeti Ör
Központ.
 
A rendelet 4. § 8. pontja értelmében a korábban 
Miniszterelnökséget vezet
rendeletet 73. § q) pontja alapján 
fejlesztéssel és technológiai innovációval
miniszterhez kerültek. 
 
A feladatátvételekkel a Miniszterelnökség kezelésébe került a XIX. Uniós Fejlesztések, 
valamint a LXIX. Kutatási és Techn
Fentiekkel összefüggésben a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja szerint 
a Miniszterelnökséget vezet
 

 
A rendelet  4
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)
b)-d), j)
feladatkörébe tartozó 
Miniszterelnökség.

 
Az Igazságügyi Minisztériumtól a Miniszterel
felelősség körében a nemzetpolitikai feladatok végrehajtása, különösen a K
Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a 
nemzetpolitikai tevékenységet e

bekezdése szerinti átvev
Miniszterelnökséget jelölte meg.

A rendelet és a köz
felsorolásáról szóló törvénnyel összefügg
határozat alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások érintették:

A rendelet 4. § 11. pontja
Miniszterelnökséget vezet
rendelet 51-52. §-ában foglaltak alapján 

ális örökség védelmével kapcsolatos feladatok
miniszterhez kerültek.

 
Fentiekkel összefüggésben a rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
miniszter irányítása alá kerül a Forster Gyula Nemzeti Ör
Központ. 

A rendelet 4. § 8. pontja értelmében a korábban 
Miniszterelnökséget vezet
rendeletet 73. § q) pontja alapján 
fejlesztéssel és technológiai innovációval
miniszterhez kerültek. 

A feladatátvételekkel a Miniszterelnökség kezelésébe került a XIX. Uniós Fejlesztések, 
valamint a LXIX. Kutatási és Techn
Fentiekkel összefüggésben a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja szerint 
a Miniszterelnökséget vezet

 
A rendelet  4. § 1
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)

d), j)-k) és r) pontjaiban foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 
feladatkörébe tartozó 
Miniszterelnökség.

 
Az Igazságügyi Minisztériumtól a Miniszterel

ősség körében a nemzetpolitikai feladatok végrehajtása, különösen a K
Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a 
nemzetpolitikai tevékenységet e

bekezdése szerinti átvevő költségvetési szervként 
Miniszterelnökséget jelölte meg.

A rendelet és a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló törvénnyel összefügg
határozat alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások érintették:

A rendelet 4. § 11. pontja
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat

ában foglaltak alapján 
ális örökség védelmével kapcsolatos feladatok

miniszterhez kerültek. 

Fentiekkel összefüggésben a rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
miniszter irányítása alá kerül a Forster Gyula Nemzeti Ör

A rendelet 4. § 8. pontja értelmében a korábban 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat
rendeletet 73. § q) pontja alapján 
fejlesztéssel és technológiai innovációval
miniszterhez kerültek.  

A feladatátvételekkel a Miniszterelnökség kezelésébe került a XIX. Uniós Fejlesztések, 
valamint a LXIX. Kutatási és Techn
Fentiekkel összefüggésben a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja szerint 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá kerül a Nemzeti Innovációs Hivatal.

. § 1-5. pontjaiban és 14
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)

k) és r) pontjaiban foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 
feladatkörébe tartozó – feladatok tekintetében az Igazságügyi Minisztérium jogutódja a 
Miniszterelnökség. 

Az Igazságügyi Minisztériumtól a Miniszterel
sség körében a nemzetpolitikai feladatok végrehajtása, különösen a K

Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a 
nemzetpolitikai tevékenységet e

ő költségvetési szervként 
Miniszterelnökséget jelölte meg. 

ponti költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló törvénnyel összefügg
határozat alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások érintették:

A rendelet 4. § 11. pontja értelmében a korábban 
ő államtitkár feladat

ában foglaltak alapján 
ális örökség védelmével kapcsolatos feladatok

Fentiekkel összefüggésben a rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
miniszter irányítása alá kerül a Forster Gyula Nemzeti Ör

A rendelet 4. § 8. pontja értelmében a korábban 
ő államtitkár feladat

rendeletet 73. § q) pontja alapján − a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
fejlesztéssel és technológiai innovációval

A feladatátvételekkel a Miniszterelnökség kezelésébe került a XIX. Uniós Fejlesztések, 
valamint a LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezetek.
Fentiekkel összefüggésben a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja szerint 

ő miniszter irányítása alá kerül a Nemzeti Innovációs Hivatal.

5. pontjaiban és 14-16. pontjaiban foglaltakkal kapcsolatos 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)

k) és r) pontjaiban foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 
feladatok tekintetében az Igazságügyi Minisztérium jogutódja a 

Az Igazságügyi Minisztériumtól a Miniszterel
sség körében a nemzetpolitikai feladatok végrehajtása, különösen a K

Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a 
nemzetpolitikai tevékenységet ellátó kormánytisztvisel

 költségvetési szervként 

ponti költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. 
határozat alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások érintették:

értelmében a korábban 
 államtitkár feladat- és hatáskörér

ában foglaltak alapján – az emberi er
ális örökség védelmével kapcsolatos feladatok

Fentiekkel összefüggésben a rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
miniszter irányítása alá kerül a Forster Gyula Nemzeti Ör

A rendelet 4. § 8. pontja értelmében a korábban 
 államtitkár feladat- és hatáskörér

− a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos feladatok a Miniszterelnökséget vezet

A feladatátvételekkel a Miniszterelnökség kezelésébe került a XIX. Uniós Fejlesztések, 
ológiai Innovációs Alap fejezetek.

Fentiekkel összefüggésben a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja szerint 
 miniszter irányítása alá kerül a Nemzeti Innovációs Hivatal.

-16. pontjaiban foglaltakkal kapcsolatos 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezet
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)

k) és r) pontjaiban foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 
feladatok tekintetében az Igazságügyi Minisztérium jogutódja a 

Az Igazságügyi Minisztériumtól a Miniszterelnökséghez került a 
sség körében a nemzetpolitikai feladatok végrehajtása, különösen a K

Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a 
llátó kormánytisztvisel

 költségvetési szervként - a rendeletben meghatározott kivétellel a 

ponti költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak 
 módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. 

határozat alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások érintették:

értelmében a korábban – az egyes miniszterek, valamint a 
és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó 
ális örökség védelmével kapcsolatos feladatok 

Fentiekkel összefüggésben a rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
miniszter irányítása alá kerül a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

A rendelet 4. § 8. pontja értelmében a korábban − az egyes miniszterek, valamint a 
és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

− a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
kapcsolatos feladatok a Miniszterelnökséget vezet

A feladatátvételekkel a Miniszterelnökség kezelésébe került a XIX. Uniós Fejlesztések, 
ológiai Innovációs Alap fejezetek.

Fentiekkel összefüggésben a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja szerint 
 miniszter irányítása alá kerül a Nemzeti Innovációs Hivatal.

16. pontjaiban foglaltakkal kapcsolatos 
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjában, 

k) és r) pontjaiban foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 
feladatok tekintetében az Igazságügyi Minisztérium jogutódja a 

nökséghez került a 
sség körében a nemzetpolitikai feladatok végrehajtása, különösen a K

Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a 
llátó kormánytisztviselők utazásai. 

a rendeletben meghatározott kivétellel a 

ponti költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak 
 módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. 

határozat alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások érintették: 

az egyes miniszterek, valamint a 
ől szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

források minisztere hatáskörébe tartozó 
 a Miniszterelnökséget vezet

Fentiekkel összefüggésben a rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
ökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

− az egyes miniszterek, valamint a 
ől szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

− a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 
kapcsolatos feladatok a Miniszterelnökséget vezet

A feladatátvételekkel a Miniszterelnökség kezelésébe került a XIX. Uniós Fejlesztések, 
ológiai Innovációs Alap fejezetek. 

Fentiekkel összefüggésben a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja szerint 
 miniszter irányítása alá kerül a Nemzeti Innovációs Hivatal.

16. pontjaiban foglaltakkal kapcsolatos 
ő államtitkár feladat

b) és d) pontjában, 
k) és r) pontjaiban foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 

feladatok tekintetében az Igazságügyi Minisztérium jogutódja a 

nökséghez került a nemzetpolitikáért
sség körében a nemzetpolitikai feladatok végrehajtása, különösen a K

Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a 
k utazásai.  

a rendeletben meghatározott kivétellel a 

ponti költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak 
 módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. 

az egyes miniszterek, valamint a 
l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

források minisztere hatáskörébe tartozó 
a Miniszterelnökséget vezet

Fentiekkel összefüggésben a rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
ökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

− az egyes miniszterek, valamint a 
l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

− a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 
kapcsolatos feladatok a Miniszterelnökséget vezet

A feladatátvételekkel a Miniszterelnökség kezelésébe került a XIX. Uniós Fejlesztések, 

Fentiekkel összefüggésben a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja szerint 
 miniszter irányítása alá kerül a Nemzeti Innovációs Hivatal.

16. pontjaiban foglaltakkal kapcsolatos – korábban az 
 államtitkár feladat- és hatáskörér

b) és d) pontjában, valamint a 2. § 
k) és r) pontjaiban foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 

feladatok tekintetében az Igazságügyi Minisztérium jogutódja a 

nemzetpolitikáért
sség körében a nemzetpolitikai feladatok végrehajtása, különösen a Kőrösi Csoma Sándor 

Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a 

a rendeletben meghatározott kivétellel a 

ponti költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak 
 módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. 

az egyes miniszterek, valamint a 
l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

források minisztere hatáskörébe tartozó 
a Miniszterelnökséget vezető 

 

Fentiekkel összefüggésben a rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető 
ökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

− az egyes miniszterek, valamint a 
l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

tartozó kutatás-
kapcsolatos feladatok a Miniszterelnökséget vezető 

A feladatátvételekkel a Miniszterelnökség kezelésébe került a XIX. Uniós Fejlesztések, 

Fentiekkel összefüggésben a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet A) pontja szerint 
 miniszter irányítása alá kerül a Nemzeti Innovációs Hivatal. 

 

korábban az 
hatásköréről 

valamint a 2. § 
k) és r) pontjaiban foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 

feladatok tekintetében az Igazságügyi Minisztérium jogutódja a 

nemzetpolitikáért való 
rösi Csoma Sándor 

Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a 

a rendeletben meghatározott kivétellel a 

ponti költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak 
 módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. 

az egyes miniszterek, valamint a 
l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

források minisztere hatáskörébe tartozó 
a Miniszterelnökséget vezető 

Fentiekkel összefüggésben a rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető 
ökségvédelmi és Vagyongazdálkodási 

− az egyes miniszterek, valamint a 
l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

-
kapcsolatos feladatok a Miniszterelnökséget vezető 

korábban az 
ől 

valamint a 2. § 
k) és r) pontjaiban foglaltak alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 

feladatok tekintetében az Igazságügyi Minisztérium jogutódja a 

való 
rösi Csoma Sándor 

Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a 
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Ezen feladatokra, valamint a Kormánytisztvisel
Ellenőrző
tevékenység támogatása” megnevez
történt. 

 

 
A rendelet 4. §. 10. pontja alapján az építésügyért, valamint a régészeti és m
védelemért való felel
Miniszterelnöks
rendelet 37. § u) és y) pontjai alapján a belügyminiszter feladatkörébe tartozott 
Miniszterelnökséget vezet

 
A rendelet 4.§. 12. pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
továbbá 
településfejlesztésre, a településrendezésre és az azokkal kapcsolatos 
településtervezésre; az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire; a hátrányos 
helyzetű
jogszabályok el
szerkezetátalakítással összefügg
úgy módosította a Statútumot, hogy a módosítás hatályba lépésének napjával, azaz 2014. 
szeptember 5
és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályok el
 

Ezen feladatokra, valamint a Kormánytisztvisel
őrző Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai 

tevékenység támogatása” megnevez
 
 

 
A rendelet 4. §. 10. pontja alapján az építésügyért, valamint a régészeti és m
védelemért való felel
Miniszterelnökséget vezet
rendelet 37. § u) és y) pontjai alapján a belügyminiszter feladatkörébe tartozott 
Miniszterelnökséget vezet

 
ndelet 4.§. 12. pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet

továbbá a településfejlesztésért és településrendezésért
településfejlesztésre, a településrendezésre és az azokkal kapcsolatos 
településtervezésre; az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire; a hátrányos 
helyzetű településekre; és az egységes elektronikus közm
jogszabályok előkészítésének is felel
szerkezetátalakítással összefügg
úgy módosította a Statútumot, hogy a módosítás hatályba lépésének napjával, azaz 2014. 
szeptember 5-ével a Miniszterelnökséget
és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályok el

Ezen feladatokra, valamint a Kormánytisztvisel
 Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai 

tevékenység támogatása” megnevez

A rendelet 4. §. 10. pontja alapján az építésügyért, valamint a régészeti és m
védelemért való felelősség 

éget vezető államtitkár feladat
rendelet 37. § u) és y) pontjai alapján a belügyminiszter feladatkörébe tartozott 
Miniszterelnökséget vezető miniszter szakpolitikai feladat

ndelet 4.§. 12. pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
a településfejlesztésért és településrendezésért

településfejlesztésre, a településrendezésre és az azokkal kapcsolatos 
településtervezésre; az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire; a hátrányos 

 településekre; és az egységes elektronikus közm
őkészítésének is felel

szerkezetátalakítással összefügg
úgy módosította a Statútumot, hogy a módosítás hatályba lépésének napjával, azaz 2014. 

ével a Miniszterelnökséget
és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályok el

Ezen feladatokra, valamint a Kormánytisztvisel
 Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai 

tevékenység támogatása” megnevezésű fejezeti kezelés

A rendelet 4. §. 10. pontja alapján az építésügyért, valamint a régészeti és m
ősség – mely korábban az egyes miniszterek, valamint a 
ő államtitkár feladat

rendelet 37. § u) és y) pontjai alapján a belügyminiszter feladatkörébe tartozott 
ő miniszter szakpolitikai feladat

ndelet 4.§. 12. pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
a településfejlesztésért és településrendezésért

településfejlesztésre, a településrendezésre és az azokkal kapcsolatos 
településtervezésre; az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire; a hátrányos 

 településekre; és az egységes elektronikus közm
készítésének is felelősévé vált. Az egyes ko

szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 820. §
úgy módosította a Statútumot, hogy a módosítás hatályba lépésének napjával, azaz 2014. 

ével a Miniszterelnökséget
és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályok el

Ezen feladatokra, valamint a Kormánytisztviselő
 Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai 

ésű fejezeti kezelés

A rendelet 4. §. 10. pontja alapján az építésügyért, valamint a régészeti és m
mely korábban az egyes miniszterek, valamint a 

 államtitkár feladat- és hatáskörér
rendelet 37. § u) és y) pontjai alapján a belügyminiszter feladatkörébe tartozott 

 miniszter szakpolitikai feladat

ndelet 4.§. 12. pontja szerint a Miniszterelnökséget vezet
a településfejlesztésért és településrendezésért

településfejlesztésre, a településrendezésre és az azokkal kapcsolatos 
településtervezésre; az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire; a hátrányos 

 településekre; és az egységes elektronikus közm
ősévé vált. Az egyes ko

 módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 820. §
úgy módosította a Statútumot, hogy a módosítás hatályba lépésének napjával, azaz 2014. 

ével a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel
és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályok el

Ezen feladatokra, valamint a Kormánytisztviselői Döntőbizottsággal, a Nyugdíjbiztosítási 
 Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai 

 fejezeti kezelésű elő

A rendelet 4. §. 10. pontja alapján az építésügyért, valamint a régészeti és m
mely korábban az egyes miniszterek, valamint a 

és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 
rendelet 37. § u) és y) pontjai alapján a belügyminiszter feladatkörébe tartozott 

 miniszter szakpolitikai feladat- és hatáskörébe került. 

ndelet 4.§. 12. pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető
a településfejlesztésért és településrendezésért való felel

településfejlesztésre, a településrendezésre és az azokkal kapcsolatos 
településtervezésre; az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire; a hátrányos 

 településekre; és az egységes elektronikus közm
sévé vált. Az egyes kormányrendeleteknek a kormányzati 

 módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 820. §
úgy módosította a Statútumot, hogy a módosítás hatályba lépésének napjával, azaz 2014. 

 miniszter felelő
és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályok el

őbizottsággal, a Nyugdíjbiztosítási 
 Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai 

ű előirányzat terhére átcsoportosítás 

A rendelet 4. §. 10. pontja alapján az építésügyért, valamint a régészeti és m
mely korábban az egyes miniszterek, valamint a 

ől szóló 212/2010. (VII. 
rendelet 37. § u) és y) pontjai alapján a belügyminiszter feladatkörébe tartozott 

és hatáskörébe került. 

ndelet 4.§. 12. pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladatkörébe került 
való felelősség, melynek keretében a 

településfejlesztésre, a településrendezésre és az azokkal kapcsolatos információs rendszerre; a 
településtervezésre; az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire; a hátrányos 

 településekre; és az egységes elektronikus közműnyilvántartásra vonatkozó 
rmányrendeleteknek a kormányzati 

 módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 820. §
úgy módosította a Statútumot, hogy a módosítás hatályba lépésének napjával, azaz 2014. 

 miniszter felelősségi körébe a területrendezésre 
és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályok előkészítése.

bizottsággal, a Nyugdíjbiztosítási 
 Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai 

irányzat terhére átcsoportosítás 

A rendelet 4. §. 10. pontja alapján az építésügyért, valamint a régészeti és műemléki örökség 
mely korábban az egyes miniszterek, valamint a 

l szóló 212/2010. (VII. 
rendelet 37. § u) és y) pontjai alapján a belügyminiszter feladatkörébe tartozott 

és hatáskörébe került.  

 miniszter feladatkörébe került 
sség, melynek keretében a 
információs rendszerre; a 

településtervezésre; az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire; a hátrányos 
nyilvántartásra vonatkozó 

rmányrendeleteknek a kormányzati 
 módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 820. §

úgy módosította a Statútumot, hogy a módosítás hatályba lépésének napjával, azaz 2014. 
sségi körébe a területrendezésre 

és az ezzel kapcsolatos információs rendszerre vonatkozó jogszabályok előkészítése. 

bizottsággal, a Nyugdíjbiztosítási 
 Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai 

irányzat terhére átcsoportosítás 

 

emléki örökség 
mely korábban az egyes miniszterek, valamint a 

l szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 37. § u) és y) pontjai alapján a belügyminiszter feladatkörébe tartozott – a 

 miniszter feladatkörébe került 
sség, melynek keretében a 
információs rendszerre; a 

településtervezésre; az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire; a hátrányos 
nyilvántartásra vonatkozó 

rmányrendeleteknek a kormányzati 
 módosításáról szóló 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 820. §-a 

úgy módosította a Statútumot, hogy a módosítás hatályba lépésének napjával, azaz 2014. 
sségi körébe a területrendezésre 

bizottsággal, a Nyugdíjbiztosítási 
 Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai 

irányzat terhére átcsoportosítás 

 

emléki örökség 
mely korábban az egyes miniszterek, valamint a 

1.) Korm. 
a 

 miniszter feladatkörébe került 
sség, melynek keretében a 
információs rendszerre; a 

településtervezésre; az építmények elhelyezésének szakmai követelményeire; a hátrányos 
nyilvántartásra vonatkozó 

rmányrendeleteknek a kormányzati 
a 

úgy módosította a Statútumot, hogy a módosítás hatályba lépésének napjával, azaz 2014. 
sségi körébe a területrendezésre 
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A rendelet és ahhoz kapcsolódóan más kormányrendeletek módosításáról szóló, 2014. július 18. 
napjától hatályos 167/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
feladat- és hatáskörébe utalta az agrár-vidékfejlesztésért való felelősségi kör keretében az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal és az Európai Halászati Alappal kapcsolatos 
döntések ellen irányuló fellebbezések elbírálásával kapcsolatos feladatok folyamatos ellátását. A 
feladatok átadása kapcsán az Átadó által irányított Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
költségvetési előirányzatai megosztásra kerültek a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet és 
a XI. Miniszterelnökség fejezet között. 

 
A rendelet 4. §. 9. pontja a korábban – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 87.§. a), c) és 
d) pontja szerint – a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és határkörébe tartozó közbeszerzési 
feladatkört a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörébe helyezte. 
 
A rendelet 135. § (1) bekezdés alapján a Közpolitikai Kutatások Intézete (KKI) a közfeladat 
eredményesebb ellátása céljából 2014. július 1-jével beolvadt a Miniszterelnökségbe. A 
beolvadást követően a Miniszterelnökség, mint a Közpolitikai Kutatások Intézetének általános és 
egyetemes jogutódja látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait. 
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről 
szóló 219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
közigazgatás-szervezéssel, a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatásával, 
valamint a kormányablakokkal összefüggő feladatait 2014. szeptember 1. napjától a 
közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el. A Hivatal jogutódja az átvett feladatok, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közigazgatás-szervezésért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium, azaz Miniszterelnökség lett. 
 
A Kormány a központi költségvetés címrendjének Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. 
határozat 2. pontjában rendelkezett arról, hogy a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetésének címrendjét – 2014. július 25-i fordulónappal – a határozat 1. és 2. melléklete 
szerint módosította. 
Ennek megfelelően a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez 
kapcsolódó feladatok jogcímcsoport címrendi besorolása megváltozott a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, a 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális 
feladatok és szervezetek támogatása alcím 20. A 2015. évi Milánói Világkiállításon való 
részvételhez kapcsolódó feladatok jogcímcsoportra. 
 
A Nemzeti Külgazdasági Hivatal a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) 
Korm. rendelet hatálybalépését követően Nemzeti Befektetési Ügynökség néven működött 
tovább és az Ügynökség 2014. július 26. napjától a külgazdasági ügyekért felelős miniszter 
irányítása alatt álló központi hivatal, az Ügynökség irányító szerve a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium lett. 
 
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint 
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-ával, valamint 3. § (1) bekezdésével megállapított a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
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Korm. rendelet) 4. § 5a. pontja, valamint 11/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a)–h) pontjában 
foglalt feladat- és hatáskör tekintetében 2014. december 6-ai hatállyal – a Korm. rendelet 136/A. 
§ (1) bekezdés alapján – a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja. 
 
Új intézmények létrehozása  
2014. évben a Miniszterelnökség közvetlen irányítása alatt négy új költségvetési szerv 
létrehozására került sor. 

  
VERITAS Történetkutató Intézet  
Az Intézet a 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet alapján alakult meg 2014. január 2-i nappal, a 
nemzeti összetartozás erősítése, a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő 
bemutatása, az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, 
torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő, multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, 
ismeretterjesztő igényű és a nemzettudatot erősítő jellegű feldolgozása, a közösségi emlékezet és 
a reálisan megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása céljából. 
A Intézet önállóvá válásáig, azaz 2014. április 1-ig a Miniszterelnökség látta el a gazdálkodással 
kapcsolatos egyes feladatokat (pl pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, pénzügyi 
teljesítés). 

 
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont   
A Központot a 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet hozta létre 2014. február 3-i nappal. A Központ 
közfeladata múzeumi, valamint egyéb kulturális és művészeti tevékenységek ellátása, különös 
figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire. 
A Központ önállóvá válásáig, azaz 2014. június 7-ig a Miniszterelnökség látta el a 
gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatokat. 

 
Magyar Nyelvstratégiai Intézet  
Az Intézet az 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet alapján alakult meg 2014. április 1-én, a magyar 
nyelvi örökség feltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb megismerése, 
ápolása, gondozása, fejlesztése céljából. 
A Intézet önállóvá válásáig, azaz 2014. szeptember 1-ig a Miniszterelnökség látta el a 
gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatokat. 

 
Nemzeti Kommunikációs Hivatal  
Hivatalt a Kormány a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) rendelet alapján 
hozta létre 2014. október 10-i nappal.  
A Hivatal önállóvá válásáig, azaz 2015. január 1-ig a Miniszterelnökség látta el a gazdálkodással 
kapcsolatos egyes feladatokat. 
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A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása 
                                                                                                                            millió forintban egy tizedessel  

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   252 993,7 230 631,8 239 753,8 422 909,7 365 948,9 144,6% 86,5% 

  
ebből:személyi juttatás 118 431,2 117 208,4 117 208,4 135 859,3 131 254,9 110,8% 96,6% 

Bevétel   93 438,8 38 085,2 38 085,2 114 243,5 109 796,6 117,5% 96,1% 

Támogatás   201 109,5 192 546,6 201 668,6 228 142,2 233 591,6 116,2% 102,4% 

Előirányzat-maradvány   18 805,9 0,0 0,0 80 524,0 80 524,0 428,2% 100,0% 

Létszám (fő)    34 348,0 33 757,0 0,0 0,0 34 666,0     

        
                                                                                                                          millió forintban egy tizedessel  fő 

2014. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  
(engedélyezett) 

2014. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat  230 631,8 38 085,2 192 546,6 117 208,4 33 757 
Módosítások jogcímenként           

Országgyűlés hatáskörben 9 122,0  9 122,0   
      
Kormányzati hatáskörben 33 614,4 6 244,3 27 370,1 6 774,1 674 
      
Irányító szervi hatáskörben 18 649,9 19 546,4 -896,5 1 451,7  
      
Intézményi hatáskörben 130 891,6 130 891,6 0 10 425,1  
      
Előirányzat-módosítás összesen: 192 277,9 156 682,3 35 595,6 18 651,0  
2014. évi módosított előirányzat 422 909,7 194 767,5 228 142,2 135 859,3 34 431 
 
Az Országgyűlés hatáskörben végrehajtott módosítások 9 122,0 millió forinttal, a Kormány 
hatáskörében végrehajtott módosítások 33 614,4 millió forinttal, a fejezet hatáskörében 
végrehajtott módosítások 18 649,9 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 
130 891,6 millió forinttal módosították a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete alá 
tartozó intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait. (A 
KEHI, a Rendkívüli kormányzati intézkedések, valamint az Országvédelmi Alap kiadásai 
nélkül). 

A 2013. évi előirányzat-maradvány alakulása 

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2013. december 31-én összesen 80 470,5 millió forint 
előirányzat-maradványt állapított meg, amelyből az önrevízió alapján összesen 72,1 millió forint 
elvonásra felajánlásra került.  
Az önrevízió alapján felajánlott előirányzat-maradványon felül 66 313,1 millió forint 2012. évi 
kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány, 14 133,7 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
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A 2014. évi előirányzat-maradvány alakulása 

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2014. december 31-én összesen 57 963,3 millió forint 
előirányzat-maradványt állapított meg, ebből 17,2 millió forint vállalkozási maradvány és 
önrevízió alapján 21,5 millió forint elvonásra felajánlásra került.  
Az önrevízió alapján felajánlott előirányzat-maradványon felül 49 887,1 millió forint 2013. évi 
kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány, 8037,5 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 

INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK 

 
1. Miniszterelnökség cím 
 
Az intézmény neve: Miniszterelnökség 

Törzskönyvi azonosítója: 775290., 

Az intézmény honlapjának címe: www.kormany.hu 

Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése 

A Kormány a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről 
szóló 475/2013. (XII.17.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. §-a alapján 
2014. január 1-től jogutóddal (beolvadással) megszüntetette és az általános jogutódként - az Áht. 
11. § (3) bekezdése szerinti átvevő költségvetési szervként - a rendeletben meghatározott 
kivétellel a Miniszterelnökséget jelölte meg. 

A Miniszterelnökség jogutódja lett az NFÜ alábbi irányító hatóságainak: 

− Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága, 
− Végrehajtás Operatív Program Irányító Hatósága. 
Az NFÜ Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: NEP IH) 
által ellátott feladatok vonatkozásában a NEP IH jogutódja a Széchenyi Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI). 

Az SZPI feladatkörébe utalt programokkal összefüggő feladatok vonatkozásában 2014. február 
10. napjától az SZPI jogutódja a Miniszterelnökség. Az SZPI átadta a programokkal összefüggő 
dokumentumokat, információkat a Miniszterelnökség, mint irányító hatóság és nemzeti hatóság 
részére az alábbiak szerint: 

a). Miniszterelnökség, mint irányító hatóság: 

- Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program, 

-  Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program, 

-  Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program, 

-  Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program, 
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- Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program, 

-  Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program, 

-  INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság. 

b). Miniszterelnökség, mint nemzeti hatóság: 

-  Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, 

-  Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program, 

-  Közép Európa Transznacionális Együttműködési Program, 

-  INTERREG IVC Interregionális Együttműködési Program, 

-  INTERACT. 

Az SZPI átadta a 2014-2020-as programozási időszak területi együttműködési programokkal 
összefüggő területi alapú tervezéssel, az intézményrendszer kialakításával, a tárgyalási 
mandátum képviseletével kapcsolatos feladatokat és az ahhoz tartozó dokumentációt a 
Miniszterelnökség, mint irányító hatóság és nemzeti hatóság részére. 

Az SZPI feladatkörébe utalt, az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus Nemzeti Kapcsolattartói feladatok, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program Nemzeti Koordinációs Egység feladatainak vonatkozásában 2014. augusztus 15-étől az 
SZPI jogutódja az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium, azaz a Miniszterelnökség lett. 

A fentiekben részletezett feladatok ellátása érdekében a Kormány az 1144/2014. (III.14.) 
határozata alapján a Miniszterelnökség részére 7 414,3 millió forint előirányzat 
átcsoportosításáról rendelkezett. 

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII.1.) Kormány rendelet 2014. január 1-től hatályos módosítását követően a 
10. §. (6) bekezdése alapján a Miniszterelnökség a Támogatásokat Vizsgáló Iroda keretei 
között végzi az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdésének hatálya 
alá tartozó állami támogatások tekintetében meghatározott feladatokat. 

A szakmai feladatok ellátásával összefüggésben a Miniszterelnökség javára 68,7 millió forint 
előirányzat került átadásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetéséből (1379/2014 
(VII.10.) Korm. határozat). 

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A § 
(2) bekezdése alapján a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési 
szerv által történő átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a) 
pontja szerint 2014. április 15-től a Miniszterelnökséghez került a MAG Zrt.-ből az Államreform 
Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program közreműködő szervezeti 
feladatainak ellátása. 

A költésvetési évben előirányzat átadás nem történt, az átvett feladatok ellátásának 
finanszírozása TA forrásból történik. 
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A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: rendelet) alapján a Miniszterelnökséget az alábbi változások érintették: 
 
Kulturális örökség védelemért való felelősség keretében: 
 
A rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá 
kerül a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ. 

A fentiekben részletezett feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség költségvetése javára 
24,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt az Emberi Erőforrások Minisztérium 
költségvetése terhére (1806/2014.(XII.19.) Korm. határozat). 

Kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért való felelősség keretében: 
 

A rendelet 1. melléklet A) pontja szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alá 
kerül a Nemzeti Innovációs Hivatal.  

A fenti szakmai feladatok ellátása érdekében 2014. évre vonatkozóan a Miniszterelnökség 
költségvetése javára 12,0 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor a 
Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetése terhére (1474/2014. (VIII.27.) Korm. határozat). 

A kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos hatáskörben a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap kezelésével összefüggő feladatok a Nemzetgazdasági 
Minisztériumtól szintén átkerültek a Miniszterelnökséghez. Az alapkezelési feladatok fedezetére 
az Alapból 1 191,0 millió forint alapkezelői díj került átadásra a Miniszterelnökség költségvetése 
javára, elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel.  

A kormányzati tevékenység összehangolásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért, a közigazgatás-fejlesztésért, közigazgatás-szervezésért, a helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért való felelősség keretében: 
 
Az Igazságügyi Minisztériumtól a Miniszterelnökséghez került a nemzetpolitikáért való 
felelősség körében a nemzetpolitikai feladatok végrehajtása, különösen a Kőrösi Csoma Sándor 
Program, a Magyar Állandó Értekezlet, a Diaszpóra Tanács, a Külhoni Magyarságért Díj és a 
nemzetpolitikai tevékenységet ellátó kormánytisztviselők utazásai.  

Ezen feladatokra, valamint a Kormánytisztviselői Döntőbizottsággal, a Nyugdíjbiztosítási 
Ellenőrző Testülettel és a diákolimpikonokkal kapcsolatos feladatok ellátására „a nemzetpolitikai 
tevékenység támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére átcsoportosítás 
történt. 

A fentiekben részletezett feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség költségvetése javára 
827,9 millió forint összegű előirányzat átcsoportosításra került sor az Igazságügyi Minisztérium 
költségvetése terhére (1687/2014.(XI.26.) Korm. határozat). 

Építésügyért, a régészeti és műemléki örökség védelemért, valamint a településfejlesztésért 
és településrendezésért való felelősség keretében: 
 
Az építésügyért való felelőssége keretében a Miniszterelnökség jogutódja a Belügyminisztérium 
EKOP-1.2.17/B-2012-2012-0001 azonosító számú „Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) 
komplex működését biztosító településrendezési terv digitalizálása” című projektjének. 
A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium megállapodásban rögzítették (ME-
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JHSZ/J/1092/1/2014), hogy 2014. augusztus 10. napjával a Miniszterelnökség megítélt 
támogatási összeg nélküli konzorciumvezetőként lép be a projektbe és a korábbi 
Belügyminisztérium és a Földmérési és Távérzékelési Intézet közötti korábbi konzorciumi 
megállapodást úgy módosítják, hogy a megállapodás II.1. pontjában meghatározott feladatokat a 
Belügyminisztérium végzi el. 

Szintén az építésügyért való felelőssége keretében a Miniszterelnökség jogutódja a 
Belügyminisztérium EKOP-1.A.1.08/C-2009-0006 azonosító számú „Építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) megvalósítása” 
című projekt. A projekt megvalósult, lezárásának időpontja 2012. december 31., azonban a 
fenntartási időszak vége 2018. június 18. napja. 

A miniszter a régészeti és műemléki örökség védelemért való felelőssége keretében: 

A fenti szakmai feladatok ellátása érdekében 2014. évre vonatkozóan a Miniszterelnökség 
költségvetése javára 2,0 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor a 
Belügyminisztérium költségvetés terhére (1775/2014.(XII.18.) Korm. határozat). 

Agrár-vidékfejlesztésért való felelősség keretében: 
 
Az agrár-vidékfejlesztési feladatok ellátása érdekében 2014. évre vonatkozóan a 
Miniszterelnökség részére 70,3 millió forint és 8,6 millió forint előirányzat átcsoportosítás 
történt a Földművelésügyi Minisztérium illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
költségvetése terhére. 

Külügyi és külgazdasági ügyekért való felelősség keretében: 
 
A fenti szakmai feladatok ellátására a Miniszterelnökség 2014. évi költségvetéséből 76,6 millió 
forint előirányzatot adott át a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére. (1774/2014. 
(XII.18.) Korm. határozat) 

A Kormány a V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonal előkészítéséről szóló 1096/2013. (III. 
4.) Korm. határozatban döntött a hazai vasúti áruszállítási kapacitások bővítése, valamint az 
áruszállítás felgyorsítása és Budapest és közvetlen elővárosa vasúti teherforgalom mentesítése 
érdekében a V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonal megépítéséről. A V0 Budapestet délről 
elkerülő vasútvonal előkészítéséről szóló 1096/2013. (III. 4.). Korm. határozat végrehajtásáról 
szóló 1359/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban az előkészítés első ütemében felmerülő 700,0 
millió forint Miniszterelnökség részére történő forrásbiztosítását rendelte el. A V0 projekt 
Külgazdasági és Külügyminisztériumba történő áthelyezésével a Miniszterelnökség által 
felhasználásra nem került 692,6 millió forint forrás is átadásra került a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium részére.  

Közbeszerzésekért való felelősség keretében: 
 
A feladatok ellátása érdekében a Miniszterelnökség költségvetése javára 112,2 millió forint 
előirányzat átcsoportosítás történt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetése terhére. 
(1686/2014.(XI.26.) Korm. határozat) 

Közpolitikai Kutatások Intézete Miniszterelnökségbe történő beolvadása:  
A beolvadást követően a Közpolitikai Kutatások Intézettől a Miniszterelnökség 2014. évi 
költségvetésébe 97,4 millió forint előirányzat került átcsoportosításra, illetve az Intézet 
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előirányzat-felhasználási keretszámlájáról, valamint az elkülönített ÁROP projekt számlájáról 
összesen 30,8 millió forint átutalásra került a Miniszterelnökség számlájára. 

(152/2014. (VI.6.) Korm. rendelet) 

Egyéb jogszabályokból adódó változások 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről 
szóló 219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
közigazgatás-szervezéssel, a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatásával, 
valamint a kormányablakokkal összefüggő feladatait 2014. szeptember 1. napjától a 
közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el. A Hivatal jogutódja az átvett feladatok, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közigazgatás-szervezésért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium, azaz a Miniszterelnökség lett. 
Az átvett feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásának 
biztosításához a Miniszterelnökség és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2014. évre 253,7 
millió forint előirányzat átcsoportosítására költségvetési megállapodást kötött, azonban az 
előirányzatok átadására csak 2015. évben került sor. 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet, valamint 
egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-ával, valamint 3. § (1) bekezdésével megállapított, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 4. § 5a. pontja, valamint 11/A. § (1) bekezdése és  (2) bekezdés a)-h) pontjában 
foglalt feladat- és hatáskör tekintetében  2014. december 6-ai hatállyal – a Korm. rendelet 136/A. 
§ (1) bekezdése alapján - a Miniszterelnökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium jogutódja.  

A Kormány a központi költségvetés címrendjének Magyarország minisztériumainak 
felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. 
határozat 2. pontjában rendelkezett arról, hogy a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetésének címrendjét – 2014. július 25-i fordulónappal módosította. 

A feladat ellátásához kapcsolódóan 2014. évben fejezetek között 12,3 millió forint 
átcsoportosításra került a Miniszterelnökség költségvetéséből az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához (1773/2014. (XII.18.) Korm. határozat). 

A Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok átadását megelőzően a 
Miniszterelnökség által teljesített kifizetések megtérítése céljából 37,8 millió forint előirányzat 
átcsoportosítására került sor a Miniszterelnökség költségvetése javára az Emberi Erőforrások 
Minisztérium terhére (1773/2014. (XII.18.) Korm. határozat).  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   8 094,5 6 534,4 6 534,4 54 330,5 40 115,1 495,6% 73,8% 

ebből: 
személyi 
juttatás 

2 149,7 2 802,9 2 802,9 8 022,9 6 235,7 290,1% 7% 

Bevétel   4 978,0 12,0 12,0 17 943,9 14 881,3 298,9% 82,9% 

Támogatás   5 484,4 6 522,4 6 522,4 17 520,3 17 520,3 319,5% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  778,4 – 0,0 18 866,3 18 866,3 2423,7% ,0% 

Létszám (fő)    278,0 352,0 - - 624,0 - - 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel 

Támoga- 
tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 6 534,4 12,0 6 522,4 2 802,9 352 

Módosítások jogcímenként         

- Intézményi saját hatáskörű módosítások 30 522,4 30 522,4 0,0 -130,0 0,0 

- Irányító szervi hatáskörben 690,2 31,5 658,7 146,8 58,0 

- Kormányzati hatáskörben részletesen 16 583,5 6 244,3 10 339,2 5 203,2 821,0 

1052/2014.(II.11.) Korm. Határozat - RKI 800,0 0,0 800,0 0,0  

1144/2014. (III.14.) Korm. Hat. - NFÜ átvétele 7 414,3 6 244,3 1 170,0 4 302,9 0,0 

1243/2014. (IV.10.) Korm. Határozat - RKI 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0  

1202/2014. (IV:1.)  Korm. Határozat - RKI 284,2 0,0 284,2 0,0  

1230/2014. (IV.10.) Korm. Határozat -ei átadás NISZ-nek -90,9 0,0 -90,9 0,0  

1123/2014. (III.13.) Korm. Határzozat - RKI 200,0 0,0 200,0 0,0  

1307/2014. (V.13.) Korm. Határozat - RKI 3 166,0 0,0 3 166,0 0,0  

1276/2014. (IV.30.) Korm. Hat. fogy.felsőokt. hallgatók ösztöndíja -1,0 0,0 -1,0 0,0  
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12537/16/2014. NGM eng. Prémium évek program k. megtérítése 4,2 0,0 4,2 3,3  

1269/2014. (IV.24.) Korm. Hat. ei. átadás EMMInek -16,2 0,0 -16,2 0,0  

1379/2014. (VII.10.) Korm. Hat. ME -NFM megáll. 8 fő átvétele TVI 68,7 0,0 68,7 50,3 0,0 

1381/2014. (VII.17.) Korm. Hat - ZÁROLÁS -1,2 0,0 -1,2 0,0  

1434/2014. (VII.31.) Korm. Határozat - RKI 756,2 0,0 756,2 0,0  

19568/17/2014. NGM eng. Prémium évek program k. megtérítése 4,3 0,0 4,3 3,3 0,0 

1474/2014. (VIII.27.) Korm. Hat. ME-NGM megáll. 5 fő átvétele 11,9 0,0 11,9 8,2 5,0 

1546/2014. (IX.29.) Korm. Határozat - RKI 543,3 0,0 543,3 0,0  

26124/19/2014. NGM eng. Prémium évek program k. megtérítése 4,9 0,0 4,9 3,8 0,0 

1688/2014. (XI.26.) Korm. Határozat - IM-nek fordítási feladatok -50,0 0,0 -50,0 0,0  

1686/2014. (XI.26.) Korm. Hat. - NFM-től 45 fő átvétele 112,2 0,0 112,2 79,2 45,0 

1672/2014. (XI:20.) Korm. Hat. - egyszerűsített honosítási eljárás 1,0 0,0 1,0 0,8  

1687/2014. (XI.26.) Korm. Hat IM megáll.  779,8 0,0 779,8 592,8 307,0 

1687/2014. (XI.26.) Korm. Hat IM megáll.-nemzetpol.fela. végreh. 48,1 0,0 48,1 30,2  

31003/14/2014. NGM eng. Prémium évek program k. megtérítése 5,7 0,0 5,7 4,4  

1746/2014. (XII.15.) Korm. Hat. 2014. évi  kompenzáció 2,3 0,0 2,3 1,8  

1799/2014. (XII.19.) Korm. Hat. ZÁROLÁS FELOLDÁSA 1,2 0,0 1,2 0,0  

1812/2014. (XII.19.) Korm. Hat. RKI 284,8 0,0 284,8 0,0  365 

1774/2014. (XII.18.) Korm. Hat. ME-KKM megállapodás -76,6 0,0 -76,6 -56,0 -25,0 

1775/2014. (XII.18.) Korm. Hat. ME-BM megáll.  197,5 0,0 197,5 113,4 74,0 

1775/2014. (XII.18.) Korm. Hat. ME-BM megáll. - egyszeri 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 

1806/2014. (XII.19.) Korm. Hat. ME-EMMI megáll. 7 fő átvétele 24,0 0,0 24,0 12,1 7,0 

1773/2014. (XII.18.) Korm. Hat. ME-EMMI megáll. 4 fő átadása -12,3 0,0 -12,3 -9,0 -4,0 

1773/2014. (XII.18.) Korm. Hat. ME-EMMI megá. 2015.év Milánó vk. 37,9 0,0 37,9 0,0  

1869/2014. (XII.31.) Korm. Hat. ME-FM megáll. 32 fő átvétele 79,0 0,0 79,0 61,5 32,0 

152/2014. (VI.6.) Korm. Rendelet KIH-ből átvett státuszok*     190,0 

152/2014. (VI.6.) Korm. Rendelet MVH, KKM-ből átvett státuszok*    81,0 

152/2014. (VI.6.) Korm. Rendelet KKI-ből átvett státuszok*     42,0 

kormánybiztosok     9,0 

2014. évi módosított előirányzat 54 330,5 36 810,2 17 520,3 8 022,9 1 173,0 

(* A létszámhoz tartozó előirányzat átcsoportosítása irányító szervi hatáskörben történt.) 
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Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők 

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és létszámváltozások 

A személyi juttatások előirányzata 2014-ben 2 802,9 millió forintról 8 022,9 millió 
forintra növekedett. 

Az 5 220,0  millió forint előirányzat változás tényezői: 

Növekedés: 

• a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jogutódlása 4 302,9 millió forint, 

• 1687/2014. (XI.26.) Korm. hat. alapján ME-IM megállapodás 623,0 millió forint, 

• 1474/2014. (VIII.27.) Korm. hat. alapján ME-NGM megállapodás 8,2 millió forint, 

• 1379/2014. (VII.10.) Korm. hat. alapján ME- NFM megállapodás  50,3 millió forint, 

• 1686/2014. (XI.26.) Korm. hat. alapján ME-NFM megállapodás  79,3 millió forint, 

• 1775/2014. (XII.18.) Korm. hat. alapján ME-BM megállapodás  113,7 millió forint, 

• 1806/2014. (XII.19.) Korm. hat. alapján ME-EMMI megállapodás 12,1 millió forint, 

• 1869/2014. (XII.31.) Korm. hat. alapján ME-FM megállapodás  61,5 millió forint, 

• a KTIA alapkezelői díj felhasználása  170,3 millió forint,  

• előirányzat-maradvány igénybevétel előirányzatosítása  827,1 millió forint, 

•  KKI beolvadása miatt előirányzat átvétel 59,1 millió forint, 

• 2014. évi twinning programok számfejtési fedezete 72,5 millió forint, 

• egyéb növekedési jogcímek 243,2 millió forint. 
Csökkenés: 

• dologi előirányzatokra történő átcsoportosítás  1 331,8 millió forint, 

• 1774/2014 (XII.18.) Korm. hat. alapján ME-KKM megállapodás  56,0 millió forint, 

• egyéb csökkenési jogcímek  15,4 millió forint. 
 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 882,7 
millió forint, a módosított előirányzata 2 454,2 millió forint az előirányzat növekedés 
1 571,5 millió forint. 

A személyi juttatások között a kiadások legnagyobb részét – 76,1 %-ot – a törvény szerinti 
illetmények, munkabérek teszik ki, amely kiadások az előirányzathoz képest 82,2%-ban 
teljesültek.  

A Miniszterelnökségen - az uniós forrásból finanszírozott létszámmal, valamint a tartós 
távollévőkkel együtt – 2014. december 31-én a munkajogi létszám 1568 fő volt.  
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Dologi kiadások alakulása 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 2 777,3 millió forint módosított előirányzata 37 455,4 
millió forint a teljesítés összege 27 897,4 millió forint így az az előirányzat 74,5%-ban 
realizálódott.  

A dologi kiadások 8,8%-a informatikai szolgáltatások igénybevételét tükrözi, ezzel a rovaton 
rendelkezésre álló előirányzat 82,4%-a teljesült. A szolgáltatási kiadások közül a szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások (tolmácsolás, szakmai tanácsadás, jogi szolgáltatás, 
könyvvizsgálat) 81,6%-ban valósult meg. A dologi kiadások 77,1 %-a ezen a jogcímen került 
kifizetésre. 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 1 567,5 millió forint. A módosított 
előirányzat 40,3 %-a teljesült. 

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre – központi költségvetési 
szervnek 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 772,4 millió forint, A módosított 
előirányzat 90,2 %–ban teljesült. 

Beruházási és felújítási kiadások 

A Miniszterelnökség 2014. évi elemi költségvetésében a beruházásra és felújításra megállapított 
előirányzatok és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 
Eredeti előirányzat 15,0 millió forint, a módosított előirányzat 4 005,3 millió forint, az 
előirányzat felhasználása 71,3%. 
Az immateriális javak beszerzése, létesítése esetében az előirányzat nagymértékű módosítását a 
XIX. Uniós fejezettől történő átvételek és szállítói finanszírozás tették szükségessé, mivel az 
előirányzat felhasználás 92,8 % -a is fejezeti átvételhez kapcsolódik. 

Intézményi bevételek alakulása 

A működési és felhalmozási bevételek módosított előirányzata 2014. évben 17 943,8 millió 
forint melyből a teljesítés 14 881,2 millió forint, a megvalósítás aránya 82,9%. 

A Miniszterelnökség 2014. évi költségvetésében szereplő eredeti bevételi előirányzat kizárólag a 
dolgozói kamatmentes lakáskölcsön visszafizetésével összefüggő tervezett bevételeket 
tartalmazta. 

Intézményi működési bevételek 

A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2013. évi költségvetési 
maradvány főbb felhasználási jogcímei. 
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A Miniszterelnökség Igazgatás 2013. évi maradványa 3 146,3 millió forint a 2014. január 1-vel a 
Miniszterelnökségbe olvadó Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél képződött további 15 720,0 
millió forint összegekből adódóan összesen 18 866,3 millió forint összegre emelkedett.  
Fenti 2014. év előtt keletkezett maradvány összegét megemelte a 2014. decemberben megszűnő 
Nemzeti Innovációs Hivataltól Megállapodás alapján átvett 28,2 millió forint maradvány.  
 
A 2014. évben keletkezett maradvány keletkezésének oka, összetétele 
2014. év során keletkezett maradvány összege 11 152,8 millió forint. A 2014. évben keletkezett 
maradvány összegéből 9 452,7 millió forint összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány, az 
intézményi maradványból lekötetlen 1 700,1 millió forint összeget visszahagyásra kértük. 
 
2. Információs Hivatal cím 
 
Az intézmény neve: Információs Hivatal 

Törzskönyvi azonosítója: 717010 

Az intézmény honlapjának címe: www.ih.gov.hu 

A Hivatal feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése 

A Hivatal polgári hírszerző szolgálat, mely elsődlegesen az országhatáron kívül tevékenykedik. 
Általános rendeltetése, hogy a külföldre vonatkozó vagy külföldi eredetű bizalmas információk 
megszerzésével segítse elő a magyar nemzeti érdekek érvényesülését, működjék közre 
Magyarország függetlenségének biztosításában és törvényes rendjének védelmében. 

 
A Hivatal feladatait a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján 
végzi. 

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenységei, szervezetei 
nincsenek. 

A munkavállalók lakástámogatására a Hivatal 82,6 millió forint összeget fizetett ki az év során 
visszatérítendő kölcsön formájában, mely a Szociális Bizottság javaslata alapján  
22 fő lakás gondjait oldotta meg. 

 
A Hivatal a Kincstári egységes számlán kívül a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos 
pénzforgalom kezelése céljából, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) 
Korm. rendelet (továbbiakban 130/2011. Korm. r.) 11. § (3) bekezdésének felhatalmazásának 
alapján a speciális kiadásaihoz kapcsolódóan vezet számlákat kincstári körön kívül.  
 

A Hivatalnak a 130/2011. Korm. r. alapján speciális kapcsolata van a Magyar Államkincstárral. 
Az általánostól eltérő szabályok alkalmazása 2014-ben zökkenőmentes volt. 
 

Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása 
A Hivatal által végrehajtandó feladatok törvényi köre az év során nem változott, azonban a 
miniszterelnöki feladatszabás és visszacsatolás, valamint a kiemelt kormányzati megrendelőkkel 
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való szoros kapcsolattartás jelentősen mértékben befolyásolta a munkamódszerek és a feladatok 
konkrét körét.  
A 2014-ben biztosított többletforrásokkal új lehetőségek nyíltak a Hivatal szakmai 
feladatellátásában, működésében. Ennek eredményeként a Hivatal növelte közvetlen szakmai 
kiadásait, melyet a műveleti munka színvonalának és minőségének javítására fordított.  

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   9 291,4 11 215,0 11 215,0 12 512,6 10 982,3 118,2% 87,8% 

  ebből: személyi juttatás 4 194,6 4 377,3 4 377,3 4 208,1 4 208,1 100,3% 100,0% 

Bevétel   173,7 114,8 114,8 275,4 275,4 158,5% 100,0% 

Támogatás   10 
058,4 

11 100,2 11 100,2 11 106,0 11 106,0 110,4% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  190,5 – 0,0 1 131,2 1 131,2 593,8% 100,0% 

Létszám (fő)    - - - - - - - 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 11 215,0 114,8 11 100,2 4 377,3  

Módosítások jogcímenként           

1201/2014.(IV.1.)Korm.h. 2014.évi kompenzációról 6,8 0,0 6,7 5,3  

1746/2014.(XII.15.) Korm.h. 2014. évi kompenzációról -0,9 0,0 -0,9 -0,7  

2013. évi maradvány előirányzatosítása 1 131,2 1 131,2 0,0 0,0  

Bevételi többlet miatti  intézményi hatáskörű előirányzat 
módosítás 

103,0 103,0 0,0 0,0 
 

Bevételi többlet miatti saját hatáskörű előirányzat  
módosítás 

69,0 69,0 0,0 0,0  

Bevételi ei. csökkentésével végrehajtott előirányzat  
módosítás 

-11,3 -11,4 0,0 0,0  

Saját hatáskörű előirányzat módosítás 0,0 0,0 0,0 -173,8  

2014. évi módosított előirányzat 12 512,6 1 406,6 11 106,0 4 208,1  
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Az előirányzatok alakulása  

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvényben a 
Hivatal kiadásainak és bevételeinek főösszege 11 215 millió forintban került jóváhagyásra, mely 
az év folyamán végrehajtott előirányzat módosítások során – 1 297,6 millió forinttal – 12 512,6 
millió forintra emelkedett. 

A Hivatal módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 11,6 %-os növekedést mutat, 
amely a 2014. évi előirányzat-maradvány igénybevételéből, bevételi többlet miatti előirányzat 
emelésből, kormányzati, valamint fejezeti hatáskörben történt módosításokból adódott.  

Előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása 

A Hivatal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 36. § (1) bekezdése alapján a 2013. évi előirányzat maradvány összegével kiadási 
előirányzatait saját hatáskörben megemelte. 

A befolyt többletbevételek összegével bevételi előirányzatait a Hivatal az Ávr. 35. §-a alapján 
felügyeleti hatáskörben megemelte. 

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1201/2014. (IV.1.) Korm. határozat alapján központi 
költségvetési többletforrás lett biztosítva az államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak 2014. 
évi bérkompenzációjának finanszírozására. 

A személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
alakulása 
A személyi juttatások kifizetésére az előző évi eredeti előirányzattal egyező összeg, azaz 4 377,3 
millió forint állt a Hivatal rendelkezésére. 

Az előirányzat módosításokat követően 4 208,1 millió forintból biztosította teljes körűen a 
Hivatal a személyi állománya részére a jogszabályi előírások szerinti járandóságokat. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata az előző 
évi eredeti előirányzat szintjén, 1 100,8 millió forintban került meghatározásra. Az év folyamán 
az előirányzat 30,2 millió forinttal került megemelésre. A Hivatal teljes körűen teljesítette a 
foglalkoztatottak utáni törvényben előírt befizetési kötelezettségeit. 

Dologi kiadások előirányzaton a Hivatal a 2013. évi eredeti előirányzat 119,43 %-ával 
gazdálkodhatott.  

A dologi kiadások 2014. évi eredeti előirányzata 5 113,9 millió forint összegben került 
jóváhagyásra, mely a 2013. évi előirányzat maradvány jóváhagyását, valamint a saját 
hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat követően 5 274,4 millió forintra 
változott.  

A Hivatal 2014. évben keletkezett fizetési kötelezettségeinek eleget tett, év végén 30, illetve 60 
napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt. 
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A beruházásokra 433,8 millió forintot kapott a Hivatal, mely 98,7 millió forinttal növekedett az 
előző évi előirányzathoz képest. Az előirányzatot saját hatáskörben 1 627,8 millió forinra emelte 
a Hivatal.  

A rendelkezésre álló forrásból 793,5 millió forint értékű beruházás valósult meg, valamint 834,4 
millió forint értékű projekt megvalósítása húzódott át a következő évre. 

A felújítás előirányzata az év közben végrehajtott előirányzat módosítások után 182,5 millió 
forint volt, melyből 2015. évre 103 millió forint értékű feladat megvalósítása húzódott át. 

Az intézményi bevételek eredeti előirányzata az előző évi eredeti előirányzathoz képest nem 
változott. Az eredeti előirányzat év közben kormányzati hatáskörben, valamint fejezeten 
keresztül a bevételek beszedése alapján 200,8 millió forintra került megemelésre. 

2013. évi maradvány  
A 2013. évi maradvány elszámolásánál a Hivatal június 30-áig pénzügyileg nem rendeződött 
maradványként 336,1 millió forint összeget jelentett, melynek visszahagyását kérte a beszerzési 
eljárások, valamint az építési beruházások elhúzódása miatt. Év végéig további 310,8 millió 
forint áthúzódó kötelezettséget teljesített a Hivatal, míg millió forint pénzügyi rendezése 2015. 
évre húzódott.  

2014. maradvány  
A Hivatal 2014. évi kiadási előirányzatának 87,77 %-a pénzügyileg teljesült. A szakmai 
feladatait 11 millió forintból finanszírozta. A 2014. évi maradvány teljes egésze (1 530,3 millió 
forint) kötelezettségvállalással terhelt, mely tekintetében a beszerzési eljárások, a beruházási 
folyamatok elindításra kerültek. 

 
A Hivatalnak 2014. évben összesen 6,1 millió forintos befizetési kötelezettsége keletkezett a 
központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási megtakarítást 
jelentő adó kedvezményeinek befizetési rendjéről szóló 39/2014. (II. 24.) Korm. rendelet alapján. 

3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím 

Az intézmény neve: Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

Törzskönyvi azonosítója: 811086 

Az intézmény honlapjának címe: www.nski.hu 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (a továbbiakban: Intézet) 2013. február 11-ével jött létre a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 
alapján, mint költségvetési szerv.  

Az Intézet a magyar örökség korszerű újrafogalmazása, a jelen és az eljövendő nemzedékek 
támogatása, a nemzeti összetartozás erősítése és a külhoni magyarság erőforrásainak 
vizsgálata céljából a következő feladatokat látja el: 
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– a történelmi nemzet fennmaradása és gyarapodása érdekében a magyarság kiemelkedő 
szellemi, kulturális és tudományos hagyományainak, eredményeinek figyelembevételével 
kutatási, felmérési és elemzési feladatokat végez,  

– nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások koordinációját 
végzi; 

– a nemzetstratégiai műhelyek, nemzeti kutatások és kiemelt trendkutatások által elkészített 
és megvalósított stratégiákat nyomon követi; 

– társadalmi és gazdasági kiemelt célcsoportok körében kutatási, felmérési és elemzési 
feladatokat végez; 

– a hazai és a kárpát-medencei kulturális, társadalmi és gazdasági tér fejlesztése, a nemzeti 
összetartozás erősítése, a jövő nemzedékek támogatásának céljából javaslatokat tesz; 

– közvélemény-kutatásokat összesít, kivonatol; 
– kiadói feladatokat lát el a kidolgozott kutatások, elemzések, tanulmányok nyilvánosságra 

hozatala és népszerűsítése céljából; 
– a Kormány által meghatározott egyéb, koordinációs feladatot végez. 
 

Kárpát-haza Fejlesztési Rendszer 

Az Intézet által gondozott projektek, kutatások között a 2014. évben a Kárpát-haza Fejlesztési 
Rendszer felállítása képezte a legfontosabb feladatot, hiszen az EU az uniós alapok 
felhasználása tekintetében komoly lehetőségeket biztosít a magyar–magyar kapcsolatok 
fejlesztésére. Mindennek tartalmi meghatározására és kifejtésére két tervdokumentum valósult 
meg a Kárpát-haza Fejlesztési Koncepció 2030 és a Nemzetegyesítés Fejlesztési Programja 
2014–2020. 

A Kárpát-haza Fejlesztési Hálózat 

A 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszak lehetőségeinek kihasználása érdekében 
valamennyi magyarlakta régió részvételével egy tizenegy rendezvényből álló Kárpát-
medencei fejlesztési fórumsorozat került megszervezésre, és létrehozásra került egy fejlesztési 
szakértői és szervezeti adatbázis. A Kárpát-haza Fejlesztési Hálózat több mint 350 fejlesztési 
szakértőt és 200 szervezetet foglal magába. 

Stratégiai Együttműködési Megállapodások  

Az Intézet megjelölt feladatkörei közé tartozik a különféle szakmai szereplők, tudományos 
műhelyek tevékenységének összehangolása: konferenciákon, műhelyfórumokon és 
munkacsoportokban konzultálni az érintett közösségekkel. Az Intézet 2014-ben is 
együttműködött a Kárpát-medencei oktatási és nemzeti intézményi szakértői, illetve kutatói 
hálózatokkal, kormányzati szereplőkkel és háttérintézményekkel, több Stratégiai 
Együttműködési Megállapodást is kötve. 

Szakmai kommunikáció, rendezvények, kiadványok 

Az Intézmény a „Nemzetstratégiai Akadémia”, illetve „Önfenntartó falu – fenntartható vidék” 
címmel 2014-ben több szakmai konferenciát szervezett, amelyeken többek között a 
kisebbségek és nemzeti közösségek életét érintő kérdések, a hagyomány és önfenntartás, a 
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fenntartható energiaellátás, illetve a helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei és jó gyakorlatai 
kerültek feltárásra és bemutatásra.  

Ugyanakkor 2014. november 14-én, az Országházban tartotta az Intézet a több mint fél éves 
kutatási folyamat eredményeit összefoglaló Külhoni Magyar Ifjúságkutatás – 2014 
projektzáró konferenciáját. A kutatás a Kárpát-medence külhoni régiói 15–29 év közötti 
magyar ifjúságának vizsgálatára vállalkozott. Alapvető célja – a külhoni magyar ifjúság 
helyzetének ismeretében – olyan stratégia-javaslatcsomag megfogalmazása, amelyet a 
politikai döntéshozatalban közvetlenül érintett szervezetek a gyakorlatban is alkalmazni 
tudnak. 

Az Intézet által indított projektek fontos részét képezik az érintettek széles körének 
bevonásával szervezett konferenciák, szakmai események, csak úgy, mint az elért eredmények 
összegzése és közzététele. 

Az Intézet 2014-re kialakította legfontosabb szakmai kommunikációs felületeit. A 
konferenciák, kutatások tapasztalatainak bemutatása és disszeminációja céljával indította el a 
Kárpát-haza Szemle és a Kárpát-haza Napló kiadványsorozatot. Előbbi részeként hét, utóbbi 
részeként négy szakmai kötet látott napvilágot.  

A nyomtatott kiadványok célközönségét az érintett szakmai szervezetek, önkormányzatok, 
szakértők, kutatók, egyetemek és könyvtárak alkotják. A Szemle sorozat kötetei 
kiadványonként 700, a Napló sorozat tagjai 300-500 példányban jelentek meg, de az Intézet 
honlapján (nski.hu) közzétett elektronikus példányok szélesebb rétegek számára is elérhetőek. 

Kárpát-haza Galéria 

A Kárpát-medencei magyar kulturális tér fejlesztése és a nemzeti összetartozás erősítése 
érdekében hozta létre az Intézet a Kárpát-haza Galériát, amely a kiemelkedő külhoni kortárs 
képzőművészeti értékek bemutatását tűzte ki célul Budapesten 

Az Intézet a 2014. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

Az Intézet dolgozói a 2014. évben nem részesültek dolgozói lakásépítési és vásárlási 
támogatásban. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   443,1 1 300,0 1 300,0 1 598,5 1 277,2 288,2% 79,9% 

  ebből: személyi juttatás 190,9 689,6 689,6 517,8 510,1 267,2% 98,5% 
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Bevétel   0,0 0,0 0,0 1,6 1,6  100,0% 

Támogatás   840,0 1 300,0 1 300,0 1 200,0 1 200,0 142,9% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 396,9 396,9  100,0% 

Létszám (fő)    25,0 100,0 - - 64,0 - - 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám 

(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat1 300,0  1 300,0 689,6 100

Módosítások jogcímenként *      

Kormány hatáskörben 0,0  0,0 0,0  

Fejezet hatáskörben -100,0  -100,0   

Intézményi hatáskörben 398,5  398,5 -171,8  

2014. évi módosított előirányzat 1 598,5  398,5 1 200,0 517,8 100

 

Főbb kiadási tételek alakulása 

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 1 300,0 millió forintban állapította meg a költségvetési 
törvény, mely év közben 1 598,5 millió forintra módosult. A teljesítés 1 277,2 millió forintban 
realizálódott, azaz a kiadások 79,9 %-ban teljesültek. 

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott 100,0 millió forint összegű fejezeten belüli 
átcsoportosítás a 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a zárolás feloldása okán 
valósult meg. 

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 2 830,5 millió forint összegű előirányzat-
módosításból a legnagyobb tételt a 2 394,6 millió forint előző évi maradvány 
előirányzatosítása teszi ki, továbbá sor került 435,9 millió forint bevétel előirányzatosítására. 

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 398,5 millió forint összegű előirányzat-
módosításból az előző évi előirányzat-maradvány (396,9 millió forint) felhasználásához, és a 
tárgyévi 1,6 millió forint összegű bevétel előirányzatosításából adódik.  

Az eredeti előirányzathoz képest jelentősen (25%-al) csökkent a személyi kiadások 
előirányzata. A létszám feltöltés folyamatosan ment végbe, ezért a személyi kiadásoknál 
keletkezett megtakarítás nyújtott fedezetet a zárolások miatt csökkentett dologi kiadások 
előirányzatának emelésére. A munkaadói terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 
előirányzatának csökkentését szintén a létszám miatti előirányzat megtakarítás tette lehetővé.  
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A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok soron rendelkezésre álló 
előirányzatok megfelelő forrást biztosítottak a létszám fokozatos feltöltésére. Az Intézet 
évközi elhelyezési problémáiból adódóan a létszám évvégére érte el az engedélyezett létszám 
86 %-át. Ennek következményeként a személyi juttatások soron jelentős megtakarítás 
képződött, amely összeget a megnövekedett dologi kiadások előirányzatára csoportosítottunk 
át. 2014. december 31-én a záró létszám a 100 fős létszámkeretből 86 fő volt, így 14 
betöltetlen álláshellyel rendelkezett az Intézet.   

Az Intézmény székhelyéül szolgáló épület 2014. szeptember 26-án került az Intézet 
vagyonkezelésébe. Megoldva ezzel a 2014. évben a működéshez szükséges körülményeket. 
Az épületben jelentős karbantartási munkálatokat kellett elvégezni, mivel 5 évig lakatlan volt. 
A karbantartási munkák fedezetét biztosító dologi kiadások előirányzatához szükségessé vált 
a beruházási előirányzatból történő átcsoportosítás. 

Az előirányzatok teljesítése a dologi kiadások esetében marad el jelentősen a módosított 
előirányzattól, ennek oka, hogy a Nemzetegyeztetés Fejlesztési program keretében megkötött 
szerződések teljesítése 2015. évre húzódik át.  Az ellátás üzemeltetés és informatikai 
szolgáltatások szerződéseinek teljesített számlái a szolgáltatóktól még nem érkeztek be, így a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik. 

Beruházás keretében nettó 11,7 millió forint kisértékű tárgyi eszköz került beszerzésre, 
amely a következő főbb tételekből áll: kisértékű bútorbeszerzések, irodai eszköz és konyhai 
eszköz beszerzések 

A bevételek alakulása 
Az Intézetnek 1,6 millió forintos bevétele a táppénz hozzájárulás megtérüléséből adódik. 

2013. évi maradvány 

Az Intézet 396,9 millió forint maradványa felhasználásra került az előző évben vállalt 
kötelezettségek teljesítésére. 

2014. évi maradvány  

Az Intézet 2014. évi maradványa 321,3 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének fő oka, hogy az Intézet munkáját 
az elhelyezési ügyek lassították. A szakmai programok, konferenciák előkészítése szervezése 
és a szakmai megállapodások aláírása a IV. negyedévre valósult meg. Ezért a feladatok nagy 
részének teljesítése áthúzódott a 2015. évre. 

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 
Az Intézet nem rendelkezik Európai Uniós forrásokból megvalósuló programokkal. 
 
Követelések és kötelezettségek alakulása 
Az Intézetnek sem lejárt követelése, sem lejárt kötelezettsége nem volt 2014. december 31-én. 
Az Intézet nem rendelkezik letéti számlával. 
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Az Intézet a 2014. évben teljesítette a 1799/2014. (XII.19.) Korm. határozat alapján előírt 38 
ezer forint befizetési kötelezettséget. 

4. Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Információs Hivatal cím 

Az intézmény neve: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Információs Hivatal 

Törzskönyvi azonosítója: 309556 

Az intézmény honlapjának címe: www.mandarchiv.hu 

A MaNDA alaptevékenysége: 

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet a Miniszterelnökség irányítása alatt álló 
közgyűjtemény, amelynek alapfeladata, hogy a magyar kulturális örökség részét képező 
értékeket, különösen az irodalmi, képzőművészeti, zenei, audiovizuális alkotásokat számba 
vegye, digitálisan rögzítse, ily módon is az utókor számára megőrizze, és széleskörű 
hozzáférhetőségét megteremtse, továbbá − speciális szakfeladatként − ellássa a magyar és 
egyetemes filmkultúra tárgyi, írásos és egyéb dokumentumainak − különösen a magyar játék- 
dokumentum, híradó, kísérleti és animációs filmek és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok − 
gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével kapcsolatos feladatokat, szakmai szolgáltatásokkal, 
kutatási tevékenységgel hozzájáruljon a magyar kultúra fejlődéséhez és segítse a 
mozgóképkultúrával összefüggő oktatást. 

Az intézmény feladatkörének, 2014. évi tevékenységének rövid ismertetése 

Filmintézeti terület 

A filmállomány tárgyévi gyarapodása 171 db, egyéb gyűjteményi anyagok (fotó, plakát írásos 
dokumentumok) 2 581 db, elektronikus hordozók (mágnesszalag, DVD, stb.) 1474 db,  

DVD kiadás: 17 db. 

Forgalmazás, filmrészlet értékesítés: 1 151 db. 

Kölcsönzés: 329 alkalom. 

Technikai szolgáltatás: 268 alkalom. 

Szakkönyvtári mutatók: könyvtári állomány gyarapodása 194 db, adatbázis összes katalogizálás 
738 rekord/869 példány, adatbázis használata: online 1 670 látogató, online 4 984 keresés, 
könyvtárhasználók száma 380 fő (átlagosan napi 3-4 fő). 

Filmfelújítás  

2014-ben a MaNDA gyűjteményének két kivételesen értékes darabja került teljes körű digitális 
restaurálásra. Kertész Mihály száz éve készült filmje, A tolonc, az egyetlen fennmaradt film, 
ahol Jászai Marit lehet látni a mozgóképen, a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával a Magyar 
Filmlaborban került a MaNDA szakmai koordinálásával restaurálásra. Szőts István a 
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neorealizmust és modernizmust előlegező klasszikus filmalkotását, az Emberek a havason című 
filmet a MaNDA a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával restauráltatta. 

Két kiváló minőségű digitális mozi kópia készült még a Magyar Filmlaborban; Jancsó Miklós 
Szerelmem, Elektra és Maár Gyula Teketória című filmjei. A Szerelmem, Elektra DVD kiadvány 
formájában is megjelent, s a külföldi értékesítésben is sikerrel ajánlottuk ki. A digitalizált filmek 
száma 31 db. 

Örökmozgó Filmmúzeum 

Az Örökmozgó Filmmúzeum 2014. évben napi két előadásban vetítette az egyetemes és a 
magyar filmtörténet alkotásait meghatározott témák szerint. A 2014. évben 4 filmhét került 
megrendezésre. A beszámolási időszakban 2 fesztivál-rendezvény volt. A moziban 9 filmklub 
működik.  

Oktatás és közművelődési program 

A MaNDA elkészített egy olyan virtuális feladatgyűjteményt, „Kréta helyett iPad” néven, mely a 
MaNDA által digitalizált és feldolgozott filmeket a magyar játékfilmektől a 
dokumentumfilmeken át egészen a híradófilmekig tartalmazza.  

Digitális Igazgatóság szakmai területe 

Az Intézmény egyik fő tevékenysége – a MaNDA nemzeti aggregátori szerepkörének 
megfelelően - az Európai Unió digitális könyvtára, az Europeana felé történő adatexport.  

Az előző Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Program 2013. november 1-től 
1.020-900 fő kulturális közfoglalkoztatott kollégával 2014. április 30-ig tartott. A jelenleg is 
zajló program 2014. június 1-én indult eredetileg november végi határidővel 500 fő bevonásával, 
a program hosszabbítva ez év február utolsó napjáig tart. 

A Nemzeti Digitális Kataszter az erre szolgáló, felhő alapú, nem nyilvános adatbázisként kívánja 
lehetővé tenni az egyes gyűjtemények adatainak, gyűjteményi darabjainak nyilvántartását, az 
azonosításhoz elegendő alapadatokkal, a gyűjteményre és a lelőhelyre utaló azonosítási 
információkkal, az egyes gyűjteményi darabok beazonosíthatóságát lehetővé tevő leltári 
számmal, valamint az értékre vonatkozó kalkulációval. A 2014. év során elkészült a Nemzeti 
Digitális Kataszter koncepcionális kidolgozása, és rendszerterv-tervezetének első változata.  

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
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Kiadás   611,8 573,0 573,0 2 422,9 1 910,5 312,3% 78,9% 

  ebből: személyi juttatás 301,9 258,4 258,4 1 126,6 1 058,7 350,7% 94,0% 

Bevétel   665,4 130,0 130,0 1 403,2 1 389,8 208,9% 99,0% 

Támogatás   343,6 443,0 443,0 586,5 586,5 170,7% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   35,4 – 0,0 433,2 433,2 1223,7% 100,0% 

Létszám (fő)    152,0 84,0 - - 617,0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi juttatás 
Létszám 

(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 573,0 130,0 443,0 258,4 84 

Módosítások jogcímenként            

- Előirányzat maradvány 433,2 433,2 0,0 161,9   

- 2014. évi bérkompenzáció 2,2   2,2 1,7   

- Központi, irányítószervi támogatások           

--Dokumentum ellátási rendszer működési támogatása 0,2   0,2     

--Milánói Vilálgkiálítás filmes részének támogatása 60,4   60,4     

--Nemzeti Közművelődési Digitális Kataszter 
felállítása RKI 

80,7   80,7 36,0 10 

-Támogatások ÁHT-n belülről           

--NKA tám. Filmkultúra online 2014 2,7 2,7 0,0 0,2   

--MMA - Szőts István: Emberek a havason c film 
felújítása 

6,0 6,0 0,0     

--EMMI- Örökmozgó szakmai programjának tám 1,1 1,1 0,0     

--EMMI - Dokumentum-ellátási rsz műk tám 0,1 0,1 0,0     

--Közmunka 744,6 744,6 0,0 565,6   

--TÁMOP 213,1 213,1 0,0 67,9   

--TIOP 219,9 219,9 0,0 34,6   

- Átvett pénzeszközök           

--MTVA MA-Kollányi támogatás 1,5 1,5 0,0 0,3   

--MNF - "In memoriam.." filmfelújítás tám 5,2 5,2 0,0     

--MNF - Egy debreceni lóverseny c film felújítása 1,6 1,6 0,0     

--DIF - EFG 1914 projekt támogatása 1,3 1,3 0,0     
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--Dolgozói lakásép szla átminősítése 0,1 0,1 0,0     

-Többletbevétel 76,0 76,0       

2014. évi módosított előirányzat 2 422,9 1 836,4 586,5 1 126,6 94,0 

 

2014. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám 608 fő, melyből 79 fő 
közalkalmazott, 529 fő Munka Törvénykönyve szerint, projekt keretében foglalkoztatott 
közfoglalkoztatott. A közalkalmazottak közül 9 főt tesznek ki a részmunkaidőben 
foglalkoztatottak, a TÁMOP és TIOP program kapcsán alkalmazott részmunkaidős létszám 
ebből 6 fő. 

A MaNDA bevételeinek 90,3 %-át a támogatások tették ki, saját működési bevételei 9,7 %-át 
adták. 

Államháztartáson belülről kapott támogatások 2014. évben a következők voltak  

• EMMI - Örökmozgó Filmmúzeum szakmai programjainak támogatása 1,1 millió forint 

• EMMI - Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működésének támogatására 
(szakkönyvtár támogatása) 0,1millió forint, 

• Mozgóképes kultúrával foglalkozó filmkultúra on-line folyóirat 2014. évi 
megjelentetésére 2,7 millió forint, 

• Országos közfoglalkoztatási program 2014. 375,0 millió forint, 
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0,5 millió forint, 
• 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatási program 369,1 millió forint, 
• TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001 213,1 millió forint, 
• TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 219,9 millió forint, 
• MMA - „Szőts István: Emberek a havason (1941) című filmjének hosszú távú 

megőrzése c. filmalkotások felújítása 6,0 millió forint. 
 

2013. évi maradvány  

A szerződött feladatok végrehajtásához kapcsolódó 2013. évi 432,6 millió forint összegű 
maradvány elszámolásra és felhasználásra kerültek. 

2014. évi maradvány  

Az intézmény 2014. évi 499,0 millió forint összegű maradványából 350,6 millió forint szerződés 
alapján konkrét feladatra kapott támogatás, melynek megvalósítási és/vagy elszámolási 
határideje túlnyúlik a beszámoló fordulónapján. 

A MaNDA 141,7 millió forint saját működését biztosító, kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány-előirányzattal zárta az évet. 

Az intézményi előirányzat-maradványból 6,7 millió forint a MaNDA, elsődlegesen az év 
végéhez közel realizált többletbevételeiből származó, beruházások célját szolgáló a szabad 
maradvány. 
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Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló programok alakulása 
TIOP-TÁMOP Projektek 

Az Ózdon megvalósuló TIOP- és TÁMOP programok a 300 millió forint hazai forrásból 
biztosított önrésszel együtt 2,4 milliárd forintból valósulnak meg. 
  
TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-000 
„Digitális ERŐMŰ” • Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális 
Térinformációs Rendszer, Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ 
létrehozása 
  
TÁMOP-3.2.14-12/1-2013-0001 
„Digipédia” • Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása 
  
ÉMOP-2.1.1/A-14-2014-0001  „Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” létrehozása 

2014. évben a MaNDA szervezeti felépítésében változás nem történt, vállalkozási tevékenységet 
nem folytatott. Lakásépítési és vásárlási támogatásban nem részesítette dolgozóit. Kincstári 
Egységes Számlán (KESZ) kívül nem bonyolít pénzforgalmat. Az intézmény vezetésében nem 
volt változás 2014. év során. 

A TÁMOP projekt támogatási szerződésének megkötésére 2013. 10. 07-én került sor, 
módosítása 2013. december 31. napján történt meg. A projekt kezdő időpontja: 2013. 09. 01. 
Támogatási intenzitása: 100%.   

2014. évben a  TÁMOP projekt esetében 5 kifizetési kérelem beadására került sor 213,1 millió 
forint értékben, mely kérelmek még 2014. évben elfogadásra és kifizetésre kerültek. A projekttel 
kapcsolatban 191,1 millió forint került folyósításra. 

A TIOP projekt támogatási szerződésének megkötésére 2013. 11. 04. napján került sor. A 
projekt kezdés időpontja 2013. 11. 11. napja. Támogatási intenzitása: 100 %, melyből  
83 % az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és 17 % Magyarország központi költségvetéséről 
szóló törvény alapján a XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím, 4. alcím, 14. jogcímcsoport 
előirányzatból kerül kifizetésre. 2014. évben a MaNDA 5 kifizetési kérelmet nyújtott be 225,8 
millió forint összegre, melyből 212,0 millió forint került folyósításra.  

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 
 

A MaNDA követelései és pénzeszközei mindig, így 2014. évben is fedezetet nyújtottak a 
kötelezettségeire. Az intézmény készletei 2,4%-kal csökkentek. (Az egyéb sajátos eszköz oldali 
elszámolására vonatkozó részletes megállapítások a II. 1. pontban találhatók. A követelések és 
kötelezettségek részletezését a II. 8. pont tartalmazza.) Mérleg főösszege 14,8 %-kal nőtt.   

Az intézmény 2014. évben a kezelésében lévő vagyon hasznosítása kapcsán realizálta működési 
bevételeinek 61,6 %-át. Ebből 60,6 % a kezelésében lévő filmforgalmazási jogok értékesítéséből 
adódik (elsődlegesen DVD kiadás és vetítési jog értékesítés). 1,0 % pedig 
ingatlanhasznosításként kapott bérleti díjakból adódott. 
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A vagyoni értékű jog hasznosítás árrése (személyi költségek figyelembe vétele nélkül) 64 %, 
mely fedezetet a nemzeti filmvagyonba tartozó filmek szakszerű tárolására, állaguk megőrzésére, 
szükséges feldolgozására és az értékesítési, felújítási és mozgókép-technikai területen dolgozó 
kollégák bérköltségeire fordította az intézmény. 

A MaNDA beruházásait elsődlegesen a TÁMOP és TIOP projektek forrásából, 2013. évi 
előirányzat-maradványából és az országos közfoglalkoztatási mintaprogramból finanszírozta. 

Az egyéb gépek között szerepel továbbá 2 db Dacia Duster személygépkocsi összesen 6.0 millió 
forint  értéken. 

 
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

A MaNDA fizetési kötelezettségeinek igyekezett egész évben határidőre eleget tenni, év végére 
szállítói állománya -elsődlegesen a TIOP és TÁMOP projektek kapcsán- emelkedett 36,2 millió 
forint, így 48,4 millió forint állománnyal zárt.  

A MaNDA bevétel növekedésével együtt a vevői kintlévőségeinek állománya is megnövekedett 
7,8 %-kal, összege 37,0 millió forint volt.  

Az intézménynek nincs letéti számlája, a 2014. évben a MaNDÁ-nak nem volt befizetési 
kötelezettsége. A MaNDA vagyonkezelésébe nem tartozik gazdálkodó szervezet. 

6. Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum cím 

 
Az intézmény neve: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 

Törzskönyvi azonosítója: 816146 

Az intézmény honlapjának címe: www.retorki.hu 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok 

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (a továbbiakban: Intézet) a 
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) 
Korm. rendelet alapján 2013. június 10-ével jött létre központi költségvetési szervként. 

 

Az Intézet a közösségi emlékezet, a reális, jól megalapozott nemzeti történelmi tudat 
kialakulásának támogatása és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében a következő 
feladatokat látja el: 

– feltárja és számba veszi a rendszerváltás eszmei, politikai és történelmi előzményeit; 
– bemutatja a rendszerváltás és az azt megelőző korszak társadalmi, politikai állapotát; 
– feltárja a rendszerváltáshoz vezető irányzatokat és előkészületeket; 
– elkészíti és elemzi a rendszerváltás kronológiáját; 
– átfogó képet ad a szomszédos országokban végbement rendszerváltó folyamatról, az ott élő 

magyarság helyzetének hatásairól a hazai rendszerváltásra; 
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– elemzéseket készít a rendszerváltás hatásairól, továbbá megvizsgálja a nemzetközi 
erőviszonyok változásának tükrében a kelet-közép-európai átmenet általános 
következményeit a hazai rendszerváltó folyamatra; 

– a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a rendszerváltás történetének 
kutatása körébe tartozó feladatot végez; 

– felkutatja, összegyűjti és gondoskodik a rendszerváltás történetének és a hozzá kapcsolódó 
korszakoknak az előző ponthoz kapcsolódó forrásainak, különös értékű magániratainak 
megőrzéséről. 

 

Az Intézet a 2014. évben elkezdte mind infrastrukturálisan, mind pedig jogilag is megalapozni 
és kiépíteni az Archívumhoz kapcsolódó tevékenységét. Ennek érdekében a 
Miniszterelnökséggel és az Emberi Erőforrások Minisztériumának érintett szakmai területével 
egyeztetésre került az Intézet archívumának jogállása. Ennek eredményeként magállapításra 
került, hogy az Archívum a továbbiakban, mint „dokumentációs központ” végezheti 
tevékenységét. Ezen tény alapozta meg a 83/2013. Korm. rendelet 2014. szeptember 5–i 
módosítását, mely pontosította és kiegészítette az Intézet tevékenységi körét. 

Az Intézet által 2014. évben elvégzett feladatai:  

– A tervezett kutatások el tudtak indulni, a kötetek – szám szerint 8 db - megjelenése 
folyamatos volt, emellett a konferenciák, egyéb rendezvények és feladatok elvégzésére is 
sor került. 

– Az Intézetben gazdaságpolitikai kutatások is folytak, melyek az átmenet átfogó gazdasági 
történéseit, a privatizációt és az eladósodás történetét vizsgálják. 

– Hazai gazdaságpolitikai konferencia került megszervezésre a rendszerváltás gazdasági 
problémáiról és következményeiről. A sikeres konferencia válogatott és szerkesztett 
előadásaiból kiadvány készült. 

– A választások előtt végzett közvélemény kutatás eredményei ismertetetésre kerültek a 
nyilvánosság előtt. A korábbi vizsgálatok adatairól is ismertető kötet készült. 

– Három megjelent könyv sajtótájékoztatón került bemutatásra nagy érdeklődés mellett a 
Magyar Írószövetségben. 

– A „Magyarok a rendszerváltásban a határon innen és túl” címmel rendezett 
műhelybeszélgetés sikeres volt. A résztvevők – a Kárpát-medence magyarjainak 
kiemelkedő közéleti szereplői, kutatói – előadásai hangzottak el, melyet kötetlen 
beszélgetés követett.  

– A tervezett mezőgazdasággal kapcsolatos kutatások előkészítéseként szakmai előadás 
került megszervezésre a kutatások módszertanáról. 

– Az évet egy különösen fontos és ugyancsak sikeres konferenciával zárta le „Jeles napok, 
jeltelen ünnepek” címmel. A konferencia elsősorban fiatal történészek és politológusok 
kutatási eredményeinek a megszólaltatását, szakmai nyilvánosság előtt való kifejtését 
szolgálta. A jövőre nézve fontos volt az a tény is, hogy az Intézet fiatal kutatói mellett a 
társintézmények fiatal kutatói is szép számmal szerepeltek. 

 
Az Intézmény által ellátott többletfeladatok 
A tehetséggondozáshoz (fiatal kutatói programhoz), valamint a rendszerváltozás 
hatalomtechnikai, társadalompolitikai, szociológiai változásainak kutatásához kapcsolódóan 
elvégzett többletfeladatok (civil közösségek kutatása, dokumentumfilm díjazása, a 
felsőoktatás rendszerváltáskori kutatása). 
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Az Intézet vállalkozási tevékenységet 2014. évben nem végzett. 

Az Intézet 6 fő közalkalmazottnak biztosított lakáscélú munkáltatói támogatást 4,6 millió forint 
összegben. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  112,3 300,0 300,0 508,0 464,3 413,4% 91,4% 

ebből: személyi juttatás 36,4 123,4 123,4 182,6 165,7 455,2% 90,7% 

Bevétel  0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Támogatás  360,0 300,0 300,0 260,0 260,0 72,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 248,0 248,0  100,0% 

Létszám (fő)  7,0 29,0 - - 21,0 - - 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám 

(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat300,0 0,0 300,0 123,4 29,0 

Módosítások jogcímenként      

Kormányhatározat 5,0 0,0 5,0 1,0 

Felügyeleti -45,0 0,0 -45,0 -6,0 

Intézményi/maradvány 248,0 248,0 0,0 64,2 

2014. évi módosított előirányzat 508,0 248,0 260,0 182,6 29,0 

 
 
Főbb kiadási tételek alakulása 

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 300,0 millió forintban állapította meg a költségvetési 
törvény, mely év közben 508,0 millió forintra módosult. A teljesítés 464,3 millió forintban 
realizálódott, azaz a kiadások 91,4 %-ban teljesültek. 

A kormányzati hatáskörben végrehajtott 5,0 millió forint előirányzat módosítás a Kormány 
1292/2014. (V. 5.) számú Korm. határozat alapján a „Szabadság expressz” nemzetközi 
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oktatási és művészeti program megvalósítása érdekében került biztosításra az Intézet részére. 
A nemzetközi partner visszalépése/nem teljesítése miatt a RETÖRKI a programot csak 
részben tudta megvalósítani, így 2,5 millió forint összegű visszafizetési kötelezettség 
keletkezett az állami költségvetés felé, amelyet az intézet határidőben teljesített. 

Irányító szervi hatáskörben az intézet támogatási előirányzatai egyszeri jelleggel 45,0 millió 
forinttal csökkentésre kerültek. 

Az intézményi hatáskörben 248,0 millió forint került előirányzatosításra, amelyből a 209,0 
millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az 1562/2014. (X. 2.)  
Korm. határozat hagyott vissza. 

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kiemelt előirányzatokon rendelkezésre álló eredeti előirányzatok nem bizonyultak 
elégségesnek a fokozatosan kiteljesülő feladatok, valamint a konkrét, külön meghatározott 
feladatok elvégzésére, ezért – részben a lekötetlen maradvány felhasználásának 
engedélyezése, részben egyedi kormányhatározat révén – a személyi juttatások előirányzat 
59,2 millió forinttal, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
előirányzat 21,3 millió forinttal került megemelésre. 2014. december 31-én a rendelkezésre 
álló 29 fős létszámkeretből 26 fő volt állományban, így 3 fő betöltetlen álláshellyel 
rendelkezett az Intézet.  

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzata az elemi költségvetésben 142,4 millió forintban lett 
meghatározva, mely év közben 120,7 millió forintra csökkent. A dologi előirányzat teljesítése 
105,7 millió forint volt, így 15,0 millió forint lekötött maradvány keletkezett. A dologi 
kiadások részletezése: 

Beruházások keretében egy darab használt és egy darab új gépjármű került beszerzésre, 
emellett a szükséges informatikai eszközök (számítógépek, monitorok, adattároló szerverek, 
storage-k, szalagos library, digitalizáló eszközök és nyomtató) egy része a hozzá tartozó 
szoftverekkel. Mindezen beszerzésekre egyrészt a szervezet létszámának feltöltése, valamint 
az Archívum tevékenységének elindítása miatt volt szükség. Az Intézet saját kiadványaihoz, 
valamint a külsős kutatói tevékenység megszervezéséhez emellett szükség volt a szellemi 
termékek megvásárlására is. Mindezen beszerzések együttes összege 138,7 millió forintot tett 
ki, melynek következtében az előirányzaton rendelkezésre álló 144,8 millió forintos keretet 
figyelembe véve 0,6 millió forint lekötött maradvány keletkezett. Az Intézetnél felújítási 
költség nem merült fel. 

 
2013. évi maradvány 
A 2013. évben kötelezettségvállalással terhelt maradvány a 2014. évben 38,4 millió forint 
összegben felhasználásra került, míg 0,4 millió forint visszafizetésre került a központi 
költségvetés részére. A 2013. évben keletkezett lekötetlen maradvány összege 209,0 millió 
forintot tett ki, melynek felhasználását a Kormány az Intézet számára teljes összegben 
engedélyezte az intézet alapfeladatai ellátása érdekében. 

 
2014. évi maradvány  

Az Intézet 2014. évi maradványa 43,7 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezése egyrészt az olyan, már teljesített 
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gazdasági eseményekhez köthetők, amelyek esetében a számla kiállítása áthúzódott 2015-re, 
másrészt az áthúzódó kötelezettségekhez, szakmai tevékenységekhez. 

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 
Az Intézet nem rendelkezik Európai Uniós forrásokból megvalósuló programokkal. 
 
Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 
A 2014. évben végrehajtott beruházásoknak köszönhetően nagymértékben, közel 110,0 millió 
forinttal növekedett az Intézet tárgyi eszközeinek bruttó értéke. Ennek jelentős része 
informatikai eszköz, azonban gépjármű és egyéb eszköz is található az állományban.  
Mindezek alapján megállapítható, hogy az Intézet 2014-ben ki tudta alakítani azt az 
infrastrukturális hátteret, amely a kutatások és az archívum működésének alapját jelenti. 
Ennek köszönhetően a 2015. évben már csak nagyságrendileg kisebb összegű beszerzésekre, 
esetleges felújításokra lehet számítani. 
 
Követelések és kötelezettségek alakulása 
Az Intézetnek 2014. december 31-én nem volt szállítói követelése egyik partnerével vagy más 
szervezettel szemben sem. Az Intézet a kötelezettségeit is maradéktalanul tudta teljesíteni, így 
lejárt kötelezettség állomány 2014. december 31-én nem volt. 
 
Az Intézet nem rendelkezik letéti számlával. 
Az Intézetnek 2014. évben nem volt befizetési kötelezettsége. 

7. Nemzeti Örökség Intézete cím 

Az intézmény neve: Nemzeti Örökség Intézete 

Törzskönyvi azonosítója: 814779 

Az intézmény honlapjának címe: www.nori.gov.hu 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok 

A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI) a 144/2013. (V.14) Kormány rendelettel 
(továbbiakban: Korm. rendelet) létrehozott önálló jogi személyiséggel rendelkező, központi 
hivatalként működő központi költségvetési szerv, amely a hatáskörébe tartozó feladatokat az 
ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 61/D. 
§ (3) bekezdése meghatározza a NÖRI emlékhelyekkel összefüggő feladatait, így különösen 
az emlékhellyé nyilvánítás előkészítésével, valamint az emlékhelyekkel kapcsolatos 
adminisztratív és ellenőrzési feladatokat; az emlékhelyek állapotára vonatkozó felméréssel és 
állapotuk figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, az emlékhelyekhez fűződő 
nemzeti értéket hordozó örökség megismerését, fejlesztését és bemutatását elősegítő - köztük 
oktatási, képzési, ismeretterjesztő - programok kidolgozására és végrehajtására vonatkozó 
feladatokat. 
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A Kötv. 61/D. §. (3) bek. e) pontja előírja, hogy a NÖRI gondoskodik a nemzeti emlékhely és 
történelmi emlékhely megjelölés ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzéséről. 

A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 15. § (5) 
bekezdése alapján a NÖRI feladata a nemzeti sírkert vonatkozásában a nemzeti sírkertbe 
tartozó temetési helyek nyilvántartásba vétele és nyilvántartása, illetve a nemzeti sírkertek 
fenntartásával kapcsolatos feladatok meghatározása, míg a 22. § (2) bekezdése értelmében a 
NÖRI gyakorolja a nemzeti sírkertbe tartozó sírok, síremlékek vonatkozásában a síremlék, 
sírjel állítására és mindezek gondozására is kiterjedő rendelkezési jogot.  

A 2014. évben teljesült feladatok: 

A NÖRI  a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a 1255/2013. (V.10.) 
Korm. határozat alapján 300,0 millió forint támogatásban részesült a 2013. évi működésre és 
az alaptevékenységként meghatározott programok végrehajtására. Az előirányzott összegből 
2013. évben 119,6 millió forint került felhasználásra. A maradványként jelentkező 180,4 
millió forintból a 2014. évben 179,9 millió forint került felhasználásra, az alábbi feladatokra: 

- Salgótarjáni utcai zsidó temető és a Terekbe írt múlt című albumok megjelentetése, az 
emlékhelyeket bemutató térkép elkészíttetése, 

- a történelemhez, emlékezetkultúrához való viszonnyal kapcsolatos közvélemény-kutatás, 
- megemlékezések, konferenciák megszervezése, finanszírozása, 
- nemzeti és történelmi emlékhelyeket megjelölő sztélék tervezése, művészi kivitelezése, 
- a NÖRI weboldalának fejlesztése. 

A NÖRI a Kötv. 61/D. § (3) bekezdés e) pontjában szereplő feladata teljesítése körében 
megkezdte a nemzeti emlékhely és a történelmi emlékhely jogilag jelentős tények ingatlan-
nyilvántartásba történő feljegyzése iránti földhivatali eljárások megindítását. A nemzeti 
emlékhelyek egységes, sztélével történő megjelölését a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság 2013-ban elvégezte. A 2014-ben nemzeti emlékhellyé vált két új helyszín (Fiumei 
úti temető, Pannonhalmi Bencés Főapátság) megjelölésében már a NÖRI is közreműködött. 
Utóbbi felavatása szeptember folyamán megtörtént, a Fiumei úti temető sztélé-átadással 
történő nemzeti emlékhellyé avatása jogi helyzetének rendezése után indokolt.  

2014 egyik legnagyobb feladata volt a 45 sztélé szövegének megfogalmazása, az MTA 
Nyelvtudományi Intézet és MTA Történettudományi Intézete által történő jóváhagyatása, a 
sztélé pontos helyének kijelölése, engedélyeztetése, felállítása, átadása, valamint 10 
történelmi emlékhely felavatása. 2014 folyamán először készült a jogszabályok által előírt 
beszámoló az emlékhelyekről.  

A NÖRI egyik kiemelt feladata a jogszabályokban meghatározott, jelenleg 14 nemzeti és 46 
történelmi emlékhely népszerűsítése.  

2014 szeptemberében a NÖRI munkatársai által írt és szerkesztett, Terekbe írt múlt című 
albumot jelentetett meg, saját kiadásban. Az album kereskedelmi forgalomba került, 60 
könyvesboltban, az emlékhelyek ajándékboltjaiban.  
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A Korm. rendeletben meghatározott feladatok közül kiemelkednek a megemlékezések 
szervezésével kapcsolatos feladatok. A NÖRI 2014-re négy évfordulós megemlékezést tartott.  

A NÖRI tudományos-ismeretterjesztő feladataihoz kapcsolódik a Terekbe írt múlt c. album 
mellett további kiadványok megjelentetése is. A NÖRI a magyarországi Holocaust 70. 
évfordulójára emlékezve jelentette meg a budapesti Salgótarjáni utcai zsidó temetőt bemutató 
kiadványt. Az album kereskedelmi forgalomba került, 60 könyvesboltban, valamint néhány 
zsidó kulturális/turisztikai központban és emlékhelyen. 

A NÖRI a 25-30 ezer példányban megjelenő, legnépszerűbb hazai történettudományi 
ismeretterjesztő folyóirattal, a Rubiconnal együttműködésben az Intézet tevékenységéhez 
kapcsolódó témák (emlékhelyek, hivatalos emlékévek, temetők stb.) népszerűsítése céljából 
egy teljes lapszámot, valamint három, különböző lapszámban szereplő tematikus blokkot 
jelentetett meg.  

Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 
3.) OM rendelet alapján 2014 decemberében szerződésben foglalt együttműködés jött létre a 
NÖRI és az ELTE között, melynek értelmében az egyetem hallgatói gyakornoki program 
keretében vehetnek részt a NÖRI szakmai munkájában. 

A NÖRI egy olyan hosszú távú projektet dolgozott ki, amelynek lényege a következő: az 
országos program keretében a diákok a közösségi szolgálatra regisztrálva lehetőséget kapnak, 
hogy a NÖRI rendelkezési jogkörébe tartozó nemzeti sírkertben található védett sírokat 
meglátogassák, környezetét ápolják és az adott személy munkásságát, életét feldolgozzák. Az 
elkészített pályamunkákra a NÖRI pályázatot ír ki. A program előkészítő munkái folytak 
2014 év folyamán. 2014 év végén, diákok bevonásával egy négy megyére kiterjedő, öt 
regionális napilapban megjelenő, diákok által írt cikksorozatot indított, amivel előzetesen 
lemodellezte az országos program működését.  

A NÖRI alaptevékenységéből eredő feladatai ellátása céljából, a nemzeti emlékezet 
kultúrájának széles körben történő terjesztése érdekében, nori.gov.hu címen weboldalt indított 
2014 márciusában. A honlap új távlatokat kíván nyitni a nemzeti emlékezet kultúrájának 
terjesztésében. A fő cél, hogy a weboldal új látogatókat, köztük számos fiatalt érjen el, 
dinamikus, friss tartalmakkal, az aktuális trendeknek megfelelő funkcionalitással, 
megjelenéssel és technológiával.  

A Kormány a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1574/2014. (X. 10.) Korm. határozattal 505 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el 
a NÖRI javára a Kossuth-mauzóleum felújítása és látogathatóvá tétele feladat megvalósítása 
forrásaként. 

A NÖRI szerződést kötött a mauzóleum felújítására vonatkozó vállalkozási és felhasználási 
szerződéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításához szükséges műszaki tartalom, 
árazatlan költségvetés és a becsült ár megállapításához szükséges árazott költségvetés 
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beszerzésére. 2014. december 31-én a Közbeszerzési Hatóság megjelentette a közbeszerzési 
eljárás megindítására vonatkozó hirdetményt.  

2014. szeptember 22-től a NÖRI a 1014 Budapest, Színház u. 5-7. szám alatti székhelyéről 
átköltözött a 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. III. em. sz. alatti új székhelyére, amely 
műemléki környezetben van, és közel kétszer nagyobb alapterületet biztosít, mint a korábbi 
elhelyezés. 

2014. december 1-vel a NÖRI gazdasági vezetője a Miniszterelnökség másik intézményéhez 
került át más feladatkör ellátására. A fenti személyi változások ellenére a NÖRI gazdálkodási 
feladatait folyamatosan, határidőben, a jogszabályi és gazdálkodási előírásoknak megfelelően 
teljesítette. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  119,6 317,6 317,6 1 004,3 409,8 342,6% 40,8% 

ebből: személyi juttatás 56,7 192,4 192,4 170,4 153,5 270,7% 90,1% 

Bevétel  0,0 0,0 0,0 1,3 1,3  100,0% 

Támogatás  300,0 317,6 317,6 822,6 822,6 274,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – 0,0 180,4 180,4  100,0% 

Létszám (fő)  23,0 29,0 - - 25,0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi juttatás 
Létszám 

(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

317,6 0,0 317,6 192,4 29,0 

Módosítások jogcímenként  
     

- Kormány hatáskör (1364/2014.VI. 30 
korm. hat.) 

127,0 
 

127,0 0,0 
 

- Kormány hatáskör (1574/2014.X. 10 korm. 
hat.) 

505,0 
 

505,0 3,0 
 

- Intézményi hatáskör 180,4 180,4 
 

0,2 
 

- Fejezeti hatáskör 1,3 1,3 
 

0,0 
 

- Fejezeti hatáskör -127,0 
 

-127,0 -25,2 
 

2014. évi módosított előirányzat 1 004,3 181,7 822,6 170,4 29,0 
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Főbb kiadási tételek alakulása 

A 2014. évben a költségvetési eredeti kiadási-bevételi előirányzat 317,6 millió forint volt, 
amely 686,7 millió forinttal megnövekedett. Kormány hatáskörben 632,0 millió forinttal, 
intézményi hatáskörben 180,4 millió forinttal növekedett, irányító szervi hatáskörben 
125,7 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat 1004,3 millió forint összeg lett.  

Kormány hatáskörben a 1364/2014. (VI.30.) Korm. határozattal a nagycenki Széchenyi 
mauzóleum helyreállításához 127,0 millió forint felújítási támogatást, a 1574/2014. (X. 10.) 
Korm. határozattal a Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátására 505,0 millió forint 
támogatást kapott a NÖRI. Ebből az összegből Magyarország legnagyobb funerális 
építményének, a Fiumei úti temetőben lévő Kossuth-mauzóleumnak a felújítására a NÖRI 
közbeszerzési pályázatot írt ki, amely közbeszerzési eljárást 2014. december 31-én hirdetett 
meg. 

Fejezeti hatáskörben a Széchenyi mauzóleum helyreállítására kapott összeg az 1457/2014. 
(VIII. 14.) Korm. határozat alapján 127,0 millió forint átcsoportosításra került a XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím javára.  

Az intézményi hatáskörű 180,4 millió forintos növekedést a 2013. évi maradvány 
előirányzatosítása okozta.  

Ezen túlmenően intézményi hatáskörben a kiadási előirányzatok rovatai között történt 
előirányzat módosítás. A személyi juttatásokból 25,2 millió forint, a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatról 7,6 millió forint került 
átcsoportosításra beruházási kiadásokra. Az átcsoportosítást a NÖRI költözésével járó nem 
tervezett eszközbeszerzések és a nem tervezett, a beruházásoknál részletezett vagyoni értékű 
jogok beszerzése indokolta.  

Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők: 

A költségvetési kiadások teljesítése a 2014. évben 409,8 millió forint volt, melyből a személyi 
juttatásokkal kapcsolatos kiadások 153,5 millió forintot tettek ki. Ez az összes kiadás 37,46 
%-át jelenti. 

A foglalkoztatottak személyi juttatásain belül a NÖRI munkatársai havi rendszeres, 
jogszabály szerinti illetményére 126,2 millió forint, a céljuttatásokra 2,9 millió forint, 
helyettesítési díjra 0,8 millió forint, a béren kívüli juttatások keretében SZÉP kártyára, 
Erzsébet utalványra 3,4 millió forint, ruházati és közlekedési költségtérítésre 7,5 millió forint, 
egyéb költségtérítésekre, szociális támogatásra és egyéb személyi jellegű juttatásokra 1,6 
millió forint került kifizetésre. A külső személyi juttatások előirányzatának terhére 11,1 millió 
forint összegben a NÖRI alapfeladatainak végrehajtásához szükséges megbízási díjak 5,1 
millió forint összegben, valamint reprezentációs kiadások 6,0 millió forint összegben kerültek 
kifizetésre. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata egyrészt a 
személyi juttatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségek vonzata, másrészt az egyéb 
juttatások és a reprezentációs kiadásokat terhelő járulékfizetési kötelezettség, melyek a 
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vonatkozó törvények szerinti mértékben és határidőben teljesültek. 2014-ben a munkaadókat 
terhelő járulékok előirányzatból 44,6 millió forint került kifizetésre. 

A dologi kiadások előirányzat teljesítése 114,8 millió forint volt. A jelentősebb összegű 
kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra:   

− A készletbeszerzések között a NÖRI alapfeladatainak ellátásához, működéséhez szükséges 
irodaszerek, nyomtatványok 1,0 millió forint, hajtó-, és kenőanyagok 0,5 millió forint, 
szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, közlönyök és egyéb rendszeres tájékoztatást szolgáló 
információk 0,7 millió forint, egyéb üzemeltetési és fenntartási anyagok 2,3 millió forint 
összegben kerültek kifizetésre. A készletbeszerzések aránya a dologi kiadásokon belül 3,4 
%. 

− A szolgáltatási kiadásokra 83,8 millió forint került kifizetésre, melynek aránya a dologi 
kiadásokon belül 73,0 %. A szolgáltatási kiadásokon belül a NÖRI által bérelt 
irodahelyiségek bérleti díjára 7,3 millió forint, a szakmai tevékenységet segítő tanácsadói-, 
fordítói-, közjegyzői-, közbeszerzési tanácsadói díjakra 19,8 millió forint, egyéb 
szolgáltatások igénybevételére 56,7 millió forint összegű kiadás teljesült. (NISZ részére 
fizetett informatikai szolgáltatások 32,9 millió forint, album kiadások nyomdai díja 10,4 
millió forint, rendezvények biztosítása, posta költség, egyéb). 

− Reklám- és propaganda kiadásokra 2 millió forint került felhasználásra, melynek aránya a 
dologi kiadásokon belül 1,7 %. 

A beruházások jogcímen 96,9 millió forint került elszámolásra. Ebből immateriális javak 
beszerzésére 14,2 millió forint, egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 62,5 millió forint került 
elszámolásra. A beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA összege 20,2 millió forint. 

− Az immateriális javak kiadásai között döntően a kiadványokhoz szükséges kéziratok, 
fényképek, grafikus rajzok kerültek elszámolásra 12,0 millió forint összegben, valamint 
filmgyártáshoz 2,2 millió forint lett elszámolva. 

− Gépek, berendezések, felszerelések vásárlására fordított költségek összege 8,0 millió forint 
volt, főképp az új irodahelyiségek berendezéséből adódóan bútorok, egyéb kis értékű 
eszközök beszerzése vált szükségessé. 

A bevételek alakulása 
A NÖRI a 2014-es évre bevételt nem tervezett. Az év folyamán 1,3 millió forint bevétele 
keletkezett, melynek nagy része, 1,1 millió forint a NÖRI által kiadott albumok bevétele volt. 

2014. évi maradvány  

A NÖRI 2014. évi előirányzat-maradványa 594,5 millió forint, amelyből 0,5 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. Ebből 0,5 millió forint a 1255/2013. (V. 10.) 
Korm. határozattal a NÖRI működéséhez biztosított 300,0 millió forintból fel nem használt 
maradvány, melynek befizetési kötelezettsége az Egyéb működési célú kiadások soron 
előírásra került. 

Az 594,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból a feladatteljesítésekhez 
kapcsolódó jelentősebb tételek: a Kossuth-mauzóleum felújítása 518,7 millió forint, a 
Rákoskeresztúri Újköztemető nemzeti emlékhely történetének bemutatásáról 
dokumentumfilm készítése 12,1 millió forint, az I. világháború emlékezetére fotókiállítás a 
Magyar Nemzeti Múzeumban 4,2 millió forint, a Fiumei úti sírkert – mint nemzeti emlékhely 
– fejlesztése 3,8 millió forint, a Kozma utcai zsidó temető felújított I. világháborús hősi 
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parcelláinak avató ünnepsége 2,5 millió forint, az Iskolai Közösségi Szolgálatban való 
szerepvállalásának ismertetésére 3,9 millió forint, kültéri információs terminálok beszerzése 
4,4 millió forint, kiadott 2 album angol nyelvű fordítása 3,6 millió forint 

Az előirányzat-maradvány keletkezésének oka, hogy a NÖRI alapfeladatainak ellátása 
érdekében több jelentős összegű szerződése 2014 decemberében került megkötésre, melyek 
2015-re áthúzódó kötelezettségként jelennek meg. 

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 

A NÖRI által kezelt vagyon nettó értéke 2014. december 31-én összesen 76,9 millió forint. 

A nullára leírt eszközök bruttó értéke 7,5 millió forint. 

8. VERITAS Történetkutató Intézet cím 

 
Az intézmény neve: VERITAS Történetkutató Intézet 

Törzskönyvi azonosítója: 825548  

Az intézmény honlapjának címe: www.veritasintezet.hu 

A VERITAS Történetkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) a VERITAS Történetkutató Intézet 
létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet alapján alakult meg 2014. január 2-i 
nappal.  

Az Intézet alapfeladata a magyar közjogi hagyományok méltó módon történő bemutatása, 
valamint az elmúlt másfél évszázad sorsfordító politikai és társadalmi eseményeinek hiteles, 
torzításmentes, a mai kor elvárásainak megfelelő multidiszciplináris szemléletű, kutató, elemző, 
ismeretterjesztő igényű, és a nemzettudatot erősítő céllal történő feldolgozása, reális, jól 
megalapozott nemzeti történelmi tudat kialakulásának támogatása. 

Az Intézet szakmai feladata: 

− feltárja a parlamentáris demokrácia intézményrendszerének kialakítását, bemutatja a 
nemzetközileg is egyedülálló, több évszázados magyar országgyűlési hagyomány 
továbbélését az elmúlt másfél évszázadban, 

− tudományos igénnyel történelmi arcképcsarnokot állít össze az Intézet céljaival összhangban, 
− szakpolitikai elemzéseket készít és publikál az elmúlt másfél évszázad sikeres, modellértékű, 

kormányzati erőfeszítéseiről, 
− vizsgálja a korszak pártjait, a modern ideológiák megjelenését a magyar politikai közéletben 

és a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat, 
− elemzi a különböző irányzatok, mindenekelőtt a baloldal, jobboldal és a harmadik utasok 

viszonyát a töréspontot jelentő kérdésekben (család, vallás, nemzet, szabadság, választások, 
parlamentarizmus), 

− segíti a korszakváltások irányadó eszméinek és képviselőinek jobb megismerését, értékeli 
politikai szerepüket, 
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− összehasonlító elemzéseket végez a Kárpát-medence országainak - ezen belül kiemelten 
Magyarország - legújabb kori történetének társadalmi és politikai vonatkozásairól, 

− növeli az internet létezése előtti források hozzáférhetőségét a fellelhető dokumentumok 
digitalizációjának elvégzésével, kutathatóvá tételével, 

− kapcsolatot tart Közép-Európa legújabb kori történetét kutató történeti és közpolitikai 
intézményekkel, 

− a Kormány által normatív határozatban meghatározott egyéb, a tevékenységi körébe tartozó 
feladatot végez. 

Az Intézet alaptevékenységeként ellátott feladatait az Alapító Okiratában, a Szervezeti és 
Működési Szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el. 
Az Intézet önállóvá válásáig, azaz 2014. április 1-ig a Miniszterelnökség látta el a 
gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatokat. 

Az Intézet vállalkozási tevékenységet 2014. évben nem végzett.  
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 260,0 260,0 265,0 199,4 75,2%

  ebből: személyi juttatás 0,0 192,4 192,4 149,4 118,8 79,5%

Bevétel   0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 100,0%

Támogatás   0,0 260,0 260,0 260,0 260,0 100,0%

Előirányzat-maradvány   0,0 – 0,0 0,0 0,0

Létszám (fő)    0,0 26,0 - - 14,0 - -

 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból  

személyi  

juttatás 

Létszám 

 (engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 260,0   260,0 192,4 26 

Módosítások jogcímenként            

 Intézményi hatáskör 5,0 5,0  -43 0 

2014. évi módosított előirányzat 265,0 5,0 260,0 149,4 26 
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Főbb kiadási tételek alakulása 

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 260,0 millió forintban állapította meg a költségvetési 
törvény, mely év közben 265,0 millió forintra módosult. A teljesítés 199,4 millió forintban 
realizálódott, azaz a kiadások 75,2 %-ban teljesültek. 

Az Intézet előirányzatainak módosítására kormányzati hatáskörben, és irányító szervi 
hatáskörben nem került sor. 

Intézményi hatáskörben az Intézet előirányzatai 5,0 millió forint bevételi előirányzattal 
emelkedtek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti módosítás végrehajtására is sor került. 

Személyi juttatások 

Az eredeti 192,4 millió forint előirányzat kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást követően 
149,4 millió forintra módosult, figyelemmel arra, hogy engedélyezett létszámkeret (26 fő) 
feltöltésére szeptember 30-ával került sor. A módosított előirányzatból 118,8 millió forint került 
felhasználásra (79,5%).  

Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó 

Az eredeti 55,6 millió forint előirányzat kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást követően 
37,6 millió forintra módosult. 

Dologi kiadások 

A tervezési eredeti előirányzat: 12,0 millió forint összegben került megállapításra, amely 50,0 
millió forintra módosult. A teljes felhasznált keretösszeg 27,3 millió forint volt.  

Készletbeszerzésre 5,5 millió forint került felhasználásra, amely főleg a működés biztosítását 
segítette elő (irodaszerek, karbantartási anyagok, gépkocsi üzemanyag).  

Az Intézmény részére engedélyezett volt két gépkocsi beszerzése, 2014. április hó elején, 
amelynek fenntartási költsége 1,6 millió forintban realizálódott. 

Kommunikációs szolgáltatások részeként pénzügyi-számviteli rendszer bevezetése május hóban 
valósult meg, a NISZ által biztosított telefonok, egyéb kommunikációs eszközök használati díjai, 
valamint az internet, weblapunk üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások szintén e jogcímen 
realizálódtak. Kialakításra került az Intézet honlapja, amelyen többek között megtalálhatóak az 
Intézet dolgozói által készített publikációk. Ezen honlap havi díja átlagosan 0,2 millió forint. 

Szolgáltatási kiadások 

− közüzemi díjak: ezen a soron 2014 évben teljesítésre nem került sor, mivel az irodák az 
MNV Zrt. által üzemeltetett épületben került kialakításra. Az egyeztetések elhúzódása 
miatt, a szerződés későn került megkötésre, így a teljesítés 2015. évben realizálódott.  

− bérleti díj: szintén MNV Zrt. által megállapított bérleti díj 2015. évben került realizálásra, 
ezért ezen a soron minimális felhasználás mutatkozott 2014. évben.  
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Az Intézet több rendezvényt, konferenciát szervezett 2014 év folyamán, többek között az 
Országház épületében egy egész napos konferenciát. Szeptembertől bevezetésre került a 
„Veritas Est”, amelyen több neves történész vitatja meg az általunk meghatározott 
témakör történelmi nézeteit. Helyiségek, eszközök bérleti díjait tartalmazza ez a tétel.   

− szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások között kerül kimutatásra az egészségügyi 
szolgáltatások, a belső ellenőrzés céljából igénybe vett szolgáltatás, egyéb szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások (publikációk során felmerülő költségek pl.: könyvtári 
díjak, megjelentetéshez szükséges egyéb költségek, foto-, és egyéb dokumentálás, 
arhiválások)  

− egyéb szolgáltatások (6,5 millió forint) között főként üzemeltetéssel összefüggő kiadások 
kerülnek kimutatásra (posta, kulcsmásolások, takarítások, kincstári szolgáltatások). 

 

Az intézmény az év során egy külföldi kiküldetésen vett részt a Vatikánban. Ez a látogatás 
nagyon fontos volt, hiszen a Vatikán Könyvtárába és Levéltárába szerveztek látogatásokat. 
Egyéb belföldi konferenciákon is részt vett az Intézet, illetve előadásokat tartott egy-egy 
történelmi témát felölelve. Ezen kiküldetések összes kiadásai 1,0 millió forintban realizálódtak. 

Beruházások 

A 2014. év során 2 db gépkocsi beszerzése került engedélyezésre az Intézet számára, amely 
gépkocsik beszerzése 7,9 millió forint összegben valósultak meg.  

Továbbá az Intézet indításához szükséges volt irodai bútorok, egyéb eszközök beszerzése. A 
megfelelő munkakörülmény végleges kialakítása 2014. június végével ért véget.  

Beszerzésre kerültek:  

− irodai bútorok (asztalok, székek, szekrények, egyéb bútorok) 

− klímaberendezések, 

− szükséges volt kaputelefon, valamint a riasztóberendezés beszerzése, mivel az épületben 
megszűnt az állandó portaszolgálat.  

Ezek a beszerzések egyszeri induló költségek voltak, amelyek az Intézet 2015. év 
gazdálkodásában már nem lesznek megtalálhatók. 

A bevételek alakulása 

A 2014. évben az Intézet saját intézményi bevételt nem tervezett, illetve bevétele nem 
keletkezett. Az alapfeladat ellátása során nem volt olyan kapacitás kihasználási lehetőségünk 
(bérleti díj, könyv eladás), amellyel ezt a bevételi forrást biztosítható lett volna. 

Működési célú átvett pénzeszközként a 2014. évben a Szerencsejáték Zrt. konferencia 
szervezésre támogatást adott az Intézet részére 5,0 millió forint összegben, amely 2014. 
december 31-ig felhasználásra is került. Az összeg elszámolása a támogató részére megtörtént, és 
elfogadásra került.  
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2014. évi maradvány 

Az Intézet 2014. évi maradványa 65,6 millió forint, amelyből 61,2 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 4,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.  

A 2014 évben képződött 65,6 millió forint maradvány összege az alábbi tételekből tevődött 
össze: 

− Az Intézet 2014. év januárjában megalakuló intézet volt. A maradvány keletkezésének 
elsődleges oka, hogy az állományi létszámunkat teljes mértékben szeptember végére sikerült 
betölteni. A bérek tekintetében kötelezettségként a december havi juttatások kerültek 
kimutatásra, illetve a külső személyek megbízási díjai, amelyek teljesítése áthúzódott 2015. 
évre (30,6 millió forint maradvány, melyből 27,2 millió forint kötelezettséggel terhelt). 

− Ennek arányában a munkaadói járulék kiemelt előirányzaton is maradvány képződött, amely 
fedezi a maradvány összeg járulékait (8,3 millió forint maradvány, melyből 7,3 millió forint 
kötelezettséggel terhelt). 

− Dologi kiadás maradványa 22,4 millió forint, amely kötelezettséggel terhelt, hiszen az MNV 
Zrt-vel kötött szerződés aláírásának elhúzódása miatt a 2014. évi bérleti díj, és közüzemi díjak 
számlázásának 2015. évbeni realizálódása, valamint a ki nem egyenlített szállítói tételek, 
továbbá a NISZ Zrt. 2014. évi teljesítéseinek késedelmes kiszámlázása nem tette lehetővé, 
hogy 2014. évben ezeket a kötelezettségeket az Intézet teljesítse.  

− Beruházás maradványának egy része (25,0 millió forint) a NISZ Zrt. részére leadott 2014. évi 
informatikai beszerzéseket (pl.: nyomtatókat) fedezi.  

 

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 

Az Intézet nem rendelkezik Európai Uniós forrásokból megvalósuló programokkal. 
 
Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 
A 2014. évben induló vagyona az intézménynek nem volt. Az év során nagy beruházásnak 
számít a 2 db személygépkocsi beszerzése. Az Intézet programjaihoz beszerezésre került pl.: 
projektor, fényképezőgép. 

Mivel ezen beszerzések évközben történtek, így az állomány változása év végére 7,7 millió forint 
volt, amelynek nagy része a kisértékű eszközök beszerzését mutatja (6,5 millió forint).  

Az Intézet nem rendelkezik tulajdoni részesedéssel. 
 
Követelések és kötelezettségek alakulása 
Az Intézet követelésekkel nem rendelkezett 2014. évben. A kötelezettségünk év végére 0,8 
millió forintban mutatható ki, amelyek szállítói tartozásokat tartalmaznak. Ezen szállítói 
tartozások 2015. évben kiegyenlítésre kerültek. 

Az Intézet nem rendelkezik letéti számlával. 
Az Intézetnek 2014. évben nem volt befizetési kötelezettsége. 
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9. Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím 

 
Az intézmény neve: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 

Törzskönyvi azonosítója: 825757 

Az intézmény honlapjának címe: www.eszterhaza.hu 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok 

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont (a továbbiakban: Eszterháza Központ) 
létrehozásáról szóló 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet értelmében 2014. március 1-jén a Forster 
Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központból való kiválással létrejött az 
Eszterháza Központ. A 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet többek között közcélú feladatként írja elő 
az intézmény számára a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvását és közkinccsé 
tételét, a kulturális örökséggel kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezését, a jelentős 
kulturális örökségi értéket képviselő ingatlanok kulturális alapú és értékelvű megóvását, 
kulturális célú fejlesztését, hasznosítását és üzemeltetését, kulturális javak tudományos 
értékvizsgálat alapján történő felkutatását és dokumentálását, tudományos gyűjteményeinek 
gyarapítását, hozzáférhetővé tételét, valamint kulturális és művészeti előadások, rendezvények, 
fesztiválok, képzések, kiállítások szervezését, rendezését és lebonyolítását. 

Az Eszterháza Központ alaptevékenysége keretében az alábbi feladatokat látja el: 

− a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásával és közkinccsé tételével kapcsolatos 
feladatok, 

− a külhoni magyar közösségek kulturális identitását erősítő és fejlesztő programok és 
fejlesztések megszervezésével kapcsolatos feladatok, 

− a kulturális örökséggel kapcsolatos közművelődési feladatok megszervezése, a magyar 
történeti, művészeti és művelődéstörténeti értékek külföldi megismertetése, 

− az állami tulajdonban tartandó, jelentős kulturális örökségi értéket képviselő ingatlanok 
kulturális alapú és értékelvű megóvása, kulturális célú fejlesztése, hasznosítása és 
üzemeltetése, 

− szakmai adattárak és gyűjtemények, nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálat működtetése, 
− kulturális javak tudományos értékvizsgálat alapján történő felkutatása és dokumentálása, 
− tudományos gyűjteményeinek gyarapítása, állományvédelme, megfelelő használata és 

hozzáférhetővé tétele, 
− kulturális és művészeti tevékenység szervezése, művészeti programok, előadások, 

rendezvények, fesztiválok, képzések szervezése és lebonyolítása, 
− a Haydn Kutatóközpont keretében kulturális és művészeti tevékenység, ezen belül különösen 

régi zenei sorozatok, fesztiválok, kamarazenei koncertek, konferenciák, mesterkurzusok 
szervezése elsősorban Haydn és kora szellemében, 

− kulturális és művészeti előadások, rendezvények, fesztiválok, képzések, kiállítások 
szervezése, rendezése és lebonyolítása, 

− gazdálkodás a rá bízott vagyonnal. 
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A nagycenki Széchenyi Kastély és emlékmúzeum, a Széchenyi-mauzóleum, valamint a 
fertőrákosi Püspöki palota működtetésének és vagyonkezelői jogának az Eszterháza Központ 
részére történő átadásáról szóló 1392/2014. (VII. 18.) Korm. határozat értelmében a fertődi 
Esterházy-kastély mellett a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum (a kastély főépülete) és a 
fertőrákosi Püspöki palota vagyonkezelője is az Eszterháza Központ lett. 

A kulturális, tudományos és művészeti tevékenységek körében az Eszterháza Központ 
üzemeltette a fertődi Esterházy-kastélymúzeumot, a nagycenki Széchenyi István 
Emlékmúzeumot (2014 novemberétől), megrendezte a Czirákyak és Esterházyak Győrött és 
Eszterházán, Herendi porcelán kiállítás című időszaki tárlatot, előkészítette a Mária Terézia-
lakosztály térsorainak restaurálását, valamint a Lés-erdő helyreállításához kapcsolódóan a 
mulatóerdő történetét bemutató kiállítást. Az állandó és időszaki kiállítások látogatószáma 
meghaladta a 100 ezer főt. Az állandó és időszaki kiállításokhoz oktatási-nevelési célú, 
múzeumpedagógiai programok kapcsolódtak. 2014-ben második alkalommal zajlott az 
Eszterházi Vigasságok rendezvénysorozata 56 komoly- és 1 könnyűzenei eseményt kínálva a 
látogatóknak. 

Az Eszterháza Központ vállalkozási tevékenységet 2014. évben nem végzett. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
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 3 092,7 639,6  20,7% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 155,2 119,6  77,1% 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 1 756,4 1 852,5  105,5% 

Támogatás   0,0 0,0 0,0 1 336,3 1 336,3  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    0,0 0,0 - - 45,0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 

személyi 

juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat           

Módosítások jogcímenként            

1091/2014.(II.28.) Korm. hat. 1. sz. melléklet 551,4   551,4 146,5  95 
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1091/2014.(II.28.) Korm. hat.2. sz. melléklet 250,0   250,0 16,0   

1091/2014.(II.28.) Korm. hat. 3. sz. melléklet 74,3   74,3 55,3   

1091/2014.(II.28.) Korm. hat.4. sz. melléklet 1 458,5 1 458,5       

1457/2014. ( VIII. 14.) Korm. hat. 127,0   127,0     

1567/2014. (X.2.) Korm. hat. 7,4   7,4 3,6   

1746/2014. (XII.15.) Korm. hat. 2,9   2,9 2,2   

1819/2014. (XII.19.) Korm. hat. 76,2   76,2     

1820/2014. (XII.19.) Korm. hat. 228,6   228,6     

1831/2014. (XII.23.) Korm. hat. 115,5   115,5     

1799/2014.(XII.19.) Korm. hat. -97,0   -97,0     

pályázati pénzeszközből  36,3 36,3   4,0   

ME-JHSZ/J/1231/1/2014. megállapodás szerint 8,0 8,0   1,9   

intézményi bevétel 154,0 154,0       

1779/2014.(XII.18.) Korm. hat 99,3 99,3       

Fertődi Önkormányzattól átvett pénzeszköz 0,3 0,3       

intézményi hatáskörű átcsoportosítás       -74,3   

2014. évi módosított előirányzat 3 092,7 1 756,4 1 336,3 155,2  95 

 

Főbb kiadási tételek alakulása 

Az Eszterháza Központ a 2014. évre eredeti előirányzattal nem rendelkezett, működéséhez 
kormányzati hatáskörben 1 306,3 millió forint, irányító szervi hatáskörben 184,5 millió 
forint került előirányzatosításra. Intézményi hatáskörben az Eszterháza Központ előirányzatai 1 
601,9 millió forinttal növekedtek. 

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 

A módosított előirányzat a működéshez szükséges forrásokat biztosította, a Nagycenki 
Széchenyi kastély átvételhez kapcsolódó forrásokkal, a 2014. évi bérkompenzációval a pályázati 
pénzeszközökből megvalósult kifizetésekkel, az Eszterháza Központ és Forster Központ között 
létrejött megállapodás alapján átadásra kerülő összeggel és a saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat módosításokkal.  Az év végén a személyi juttatásokból a szakmai szolgáltatásokon 
belül a számlás szellemi tevékenység díjazásra kellett átcsoportosítani. A személyi juttatások és a 
munkaadói járulékok kiadási teljesítésének elmaradásának az alapvető oka, hogy a tervezett és a 
feladat ellátáshoz szükséges létszám felvétele az év folyamán folyamatosan történt meg. 

A dologi kiadások között a legmeghatározóbb kiadási jogcím a szakmai szolgáltatások kiadásai, 
amely a működéshez kapcsolódó szolgáltatásokat foglalja magában, pl. a nyári 
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hangversenysorozat kiadásait, továbbá az egyéb szolgáltatások, az üzemeltetési anyagok és a 
közüzemi díjak viszonylag magas összeget tesznek ki. A Nagycenki Széchenyi-kastély 
átvételéhez kacsolódó személyi és munkaadói kiadásaink fedezték a kiadásainkat. A dologi 
kiadások alulteljesítése a közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt alakult ki.  

A felhalmozási kiadások 2 237,8 millió forint előirányzata fedezetet biztosít többek között a 
fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához (1 412,7 millió forint), az Esterházy család 
sírdombjának megközelítését biztosító intézkedésekhez (76,2 millió forint), a fertődi Esterházy-
kastély belső kialakításának megváltoztatásához (228,6 millió forint), továbbá az Esterházy-
család eredeti tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak, illetve az Esterházy-család tagjait 
ábrázoló képzőművészeti alkotások megvásárlásához (115,6 millió forint).      

A bevételek alakulása 

Az év során előirányzatosított 1 756,4 millió forint bevétel, legfőbb tételei a Forster Központ 
által átadott, a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához kapcsolódó 1 458,4 millió forint, a 
nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum rekonstrukciójára, illetve a  műemlék-együttes 
átfogó felújítására és parkjának rehabilitációjához kapcsolódó 99,3 millió forint, valamint 154,0 
millió forint intézményi működési bevétel. 

Előirányzat-maradvány 

Az Eszterháza Központ 2014. december 31-én összesen 2 549,2 millió forint maradványt 
állapított meg, amelyből 410,9 millió forint kötelezettség-vállalással terhelt, és 2 138,3 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványból 2 034,3 millió forint a 2015. évben a Kormány által visszahagyásra került. 

A maradvány az év közben történő megalakulással összefüggő feladatok elhúzódása, a 
vagyonkezelésbe adás elhúzódása, a közbeszerzési eljárások elindításának rendszere és az év 
végén nyújtott támogatások lekötésének időigénye miatt képződött meg.  

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 

− Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ II. fejlesztési ütem  
(projektazonosító: NYDOP-2.1.1/B-09-2f -2010-0002): támogatási összeg: 1 922,8 millió 
forint, bruttó összköltség: 1999,6 millió forint 

Az első ütem befejező munkálataival párhuzamosan indult el a kastély felújításának második 
üteme 1 922,8 millió forint támogatással (1 999,6 millió forint összköltségvetéssel). A II. ütem 
részeként befejeződött a bábszínház és a narancsház épületének helyreállítása, a kettő közé 
visszaépült a barokk víztorony, melynek emeletére a gépészet került, földszintjén pedig a kastély 
történeti múltját bemutató 360 fokos körvetítéses film látható. Megújult a kastély melletti 
gránátos házak homlokzata és tetőszerkezete, a főépület két világítóudvara, továbbá a 
kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítése is megtörtént. A 2014 decemberéig zajló beruházás 
keretében megtörtént a hazánkban egyedülálló kulturális értéknek számító kínai lakk-kabinet és 
porcelánkabinet felújítása.  
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A kastélykomplexumhoz kapcsolódó fejlesztések: a Fertőendréd–Sopron összekötő út a kastély 
előtti szakaszának lesüllyesztése, csendesítő szigetek, díszburkolat, díszkivilágítás elhelyezése, a 
gyalogos átkelő kiszélesítése. 

− Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ III. ütem  
(projektazonosító: NYDOP-2.1.1/A.B-12-k -2012-0001): támogatási összeg: 1 511,55 millió 
forint, bruttó összköltség: 1511,55 millió forint 

Várhatóan 2015. szeptember végére befejeződő ütem eredményeként megnyílhat a „Travaglia” c. 
kiállítás, mely Esterházy Fényes Miklós korabeli színházak, operák kulisszái mögé enged 
bepillantani, megelevenítve az egykori fertődi operaház világát. A támogatás segítségével 
megújulhat a Mária Terézia lakosztály enteriőrje, a volt jószágkormányzói épület rekonstrukciója 
révén alkalmassá válik az I–II. ütemben elkészült rendezvényközpont közvetett kiszolgálására 
(próbatermek, öltözők, szervizháttér stb.). Megvalósul a díszudvar kandeláberek eredeti 
rekonstrukciója, és a kastélyban elhelyezésre kerülnek az Esterházy-képtár restaurált képei. 

A projekt tervezett összköltsége bruttó 1 017,2 millió forint. 

− A fertődi Esterházy-kastély parkjának helyreállítása I. ütem: a kastélytól nyugatra fekvő 
kertrészek rekonstrukciója: Angolkert, Rózsakert, Marchand-tag  
(projektazonosító: KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0013): támogatási összeg: 249,994 millió 
forint, bruttó összköltség: 249,994 millió forint 

A projekt célja a területen található három parkrész, a Rózsakert, az Angolkert, a Marchand-tag 
helyreállítása: a parki térszerkezet visszaállítása (Angolkertek), az értékes idős fák megtartása, 
védelme (Angolkertek és Rózsakert), a kerttörténeti szempontból megfelelő helyen lévő meglévő 
szórt burkolatú utak javítása és a történeti utak rekonstrukciója (Angolkertek és Rózsakert), a 18. 
századi növény futtatásra is használt téglafal és a történeti útszerkezet visszaállítása (Rózsakert), 
a bemutatásra érdemes unikális történeti rózsafajták gyűjteményes bemutatása (Rózsakert), 
barokk téglakerítés javítása, műemlék vasszerkezetű rózsalugas helyreállítása a pavilonnal 
együtt, a méltatlan, részben más hasznosítású kertrészek degradációjának megszüntetése 
(„Marchand-tag”). 

Követelések és kötelezettségek alakulása 

2014. évi követelések állománya 1,3 millió forint vevői követelésből, 10 ezer forint 
munkavállalókkal szembeni követelés (fizetési előleg), folyósított és megelőlegezett 
társadalombiztosítási ellátásokból 8 ezer forint keletkezett.   

2014. évben a mérlegben kimutatott kötelezettségeink értéke 43,2 millió forint, melyből a 
szállítói finanszírozású beruházási kötelezettségvállalás értéke 39,2 millió ezer forint és 4,0 
millió forint szállítói tartozás. 

Az Eszterháza Központ nem rendelkezik letéti számlával. 

Az Eszterháza Központnak 2014. évben nem volt befizetési kötelezettsége. 

 

1074



10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet cím 

 
Az intézmény neve: Magyar Nyelvstratégiai Intézet 

Törzskönyvi azonosítója: 825867 

Az intézmény honlapjának címe: www.manysi.hu 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok 

A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (a továbbiakban: Intézet) a Magyar Nyelvstratégiai Intézet 
létrehozásáról szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet alapján került megalapításra 2014. április 
1-jén. 

Az Intézet a magyar nyelvi örökség feltárása, a nyelv és azzal összefüggésben a kultúra mélyebb 
megismerése, ápolása, gondozása, fejlesztése céljából a következő feladatokat látja el: 

− középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és szakmai felügyelete, 
− a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, kultúránk egészével való 

összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a közoktatásban, illetve nyelvi 
adattárak fejlesztésének ösztönzése, 

− a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek 
(terminológiák) tudatos fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi magyar 
nyelvű terminológia összehasonlító kutatása, összehasonlító terminológiai szótárak 
összeállítása, 

− az infotechnológia területén a magyar nyelvű adatbázisok támogatási elveinek kidolgozásában 
és koordinálásában való részvétel, 

− szakértői állásfoglalások készítése nyelvpolitikai kérdésekben a közigazgatás és a közmédia 
részére, 

− az új tudományos közelítések vizsgálata, nyelvészdoktoranduszok foglalkoztatása ösztöndíjas 
pályázati és megbízási rendszerben, 

− új magyar nyelvi tankönyvprogram nyelvészeti szakmai alapjainak kidolgozása, különösen 
gyermekbarát, az otthonról hozott anyanyelvi készségeket fejlesztő általános iskolai 
nyelvtankönyvek szakmai alapvetése, kidolgozásának összehangolása kultúránk egységes 
szövetével, 

− a nyelvi gazdagság megőrzése, különös tekintettel a magyar nyelvjárásokra és a 
rétegnyelvekre, 

− nyelvi kisebbségvédelem, kiemelten a magyar szórványok, határon túli nyelvváltozatok 
helyzetének vizsgálata, 

− nyelvstratégiai külkapcsolatok ápolása, különösen a kisebbségben élő nyelvrokon népekkel, 
− a magyar nyelvi értékvesztéssel szemben irányelvek kidolgozása a Kormány számára, 

felhasználva a sikeres, modern európai nyelvpolitikai - észt, lengyel, finn és izlandi - 
modellek tapasztalatait, 

− az előző pontokban foglalt feladatok ellátásával összefüggő, valamint egyes kiemelt 
feladatokhoz kapcsolódó konferenciák szervezése, 

− szakmai és nemzetközi kerekasztal megbeszélések, nyári kurzusok és - kiemelten határon túli 
magyaroknak, finnugor kisebbségnek - nyári egyetemek szervezése, nyelvi kulturális napok 
társszervezése az adott feladathoz szükséges körben együttműködve az illetékes hazai és 
Kárpát-medencei szervekkel, szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel, 
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− egyéb, a magyar nyelvi értékvesztés ellen ható feladatok megvalósítása. 
 

Az Intézet célja, hogy támogassa a magyar nyelvű közösségek zavartalan reprodukcióját, 
gazdasági és kulturális gyarapodását és erősödését, a nemzeti és nyelvi identitástudat 
növekedését. Ezeknek a feltételeknek a megteremtése a felnövekvő generáció számára a magas 
szintű anyanyelvi kulcskompetenciák biztosításával alapozható meg. 

2014 folyamán az Intézet megalapozta eredményeinek a nyilvánosság felé való 
kommunikációját. Ennek keretében kidolgozta honlapja elvi és módszertani koncepcióját, 
továbbá folyamatosan fejlesztette az informatikai rendszer infrastrukturális hátterét. Az Intézet 
honlapjának mintájaként elkészítette a Polgári nevelés – digitális oktatás című konferencia 
anyagát mind a világhálós közlésre (www.kinevelavegen.org), mind nyomtatott kiadvány 
formában. Több nyomtatott kötetet jelentetett meg a nyelvstratégia különböző aspektusairól 
(felsorolva alább, a szakmai beszámolóban). Az Intézet igazgatója és munkatársai számos 
(nemzetközi) konferencián vettek részt és mutatták be a szakmai közönségnek az új intézet 
céljait és feladatait (felsorolva alább, a szakmai beszámolóban).  

Az Intézet célja, hogy összekötő kapocs legyen a Kormány és a szakma között, hogy a 
tudományos eredmények hasznosuljanak és eljussanak a döntéshozókhoz. Az Intézet munkája 
akkor lehet sikeres, ha a közgondolkodás részévé válik, ha áthatja a tudományos gondolkodást és 
a teljes közigazgatást.  

Az Intézet a 2014. április 1-je és 2014. december 31-e között a következő szakmai feladatokat 
teljesítette.  

1) Középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és szakmai felügyelete:  

A feladat megalapozásaként megkezdődött a Kárpát-medencei magyar nyelvészeti szakértői 
adatbázis létrehozása (adatgyűjtő kérdőív készítése, kiküldése és feldolgozása). A szakértői 
adatbázis olyan teljességre törekvő és évente frissített névsorát tartalmazza majd 
magyarországi, Kárpát-medencei és a diaszpórában tevékenykedő nyelvészeknek, akik 
felkérhetők bármilyen – az Intézet tevékenységi köréhez kapcsolódó – feladat 
megvalósításában.  

A szakértői névsor alkalmas arra is, hogy bármilyen nyelvi problémával kapcsolatban az 
intézet szakembereket tudjon ajánlani, illetőleg hatékonyan és gyorsan (SMART) szakértői 
állásfoglalásokat készítsen nyelvpolitikai kérdésekben a Kormány, a közigazgatás, a 
jogalkotás és a közmédia részére. Az évenkénti frissítés hosszú távon biztosítja a naprakész 
tudományos tanácsadást. A feladat 2015-re áthúzódik. 

2) Nyelvi kisebbségvédelem: 

− Részvétel Tusnádfürdőn a Bálványosi Nyári Egyetemen. A rendezvény alkalmat adott az 
Intézet első nemzetközi bemutatkozására, céljainak ismertetésére, együttműködő 
partnerek felderítésére, kapcsolatépítésre a részt vevő, határon túli egyetemekkel és civil 
szervezetekkel, valamint a 2015-ös közös programok előkészítésére.  

− Részvétel a berlini Humboldt Egyetem által szervezett Mi lesz veled, kisnyelv? című 
nemzetközi konferencián. Ezen mutatkozott be az Intézet első alkalommal Nyugat-
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Európában, és ennek keretében a képviselők szakmai szimpóziumon vettek részt, előadást 
tartottak az Intézet feladatairól, terveiről, valamint a magyar nyelvstratégia kérdésköréről.  

− Részvétel az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének meghívására  A magyar nyelv 
napja alkalmából szervezett rendezvényen, Nagyváradon. Az Intézet munkatársai 
szakmai előadást tartottak, illetőleg részt vettek a tanulmányi verseny bizottságainak 
munkájában.  

− Sorbán Angella: Kisebbség és kétnyelvűség – A kétnyelvűség szociológiai aspektusai az 
oktatásban és a munkaerőpiacon c. kötet kiadása együttműködési megállapodás 
keretében a Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel és az Anyanyelvápolók Erdélyi 
Szövetségével.  

3) Infotechnológiai feladatok: 

−−−− Polgári nevelés – digitális oktatás nemzetközi konferencia megszervezése az UNESCO-
val együttműködésben a tanárok világnapján.  

−−−− Az infotechnológia aktuális terminológiája: Kortárs információs–infotechnológiai 
jelenségek szótára koncepciójának kidolgozása, a munkálatok megkezdése; új 
információs–infotechnológiai szócikkek megszerkesztése. Az információs jelenségeket 
leíró terminusok, állandósult szókapcsolatok, rendhagyó szintaxisú szócikkek kutatása, 
leírása angol és magyar nyelven.  

−−−− Együttműködési megállapodás aláírása az Intézet és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek 
Egyesülete között.  

4) Nyelvpolitika, a határon túli nyelvváltozatok helyzetének vizsgálata:  

A Sokszínű nyelvészet – a magyar nyelv a 21. században című nemzetközi konferencia 
megszervezése Lendván (Muravidék, Szlovénia) a Kárpát-medencei Termini Magyar 
Nyelvi Kutatóhálózattal való együttműködésben, a Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából.  

A Termini Egyesület és az Intézet hosszú távú stratégiai együttműködésének 
megalapozása, az együttműködés kereteinek kidolgozása. A rendezvényen 10 
tudományos előadás hangzott el, valamint kerekasztal-beszélgetésre és a konzullal való 
megbeszélésre került sor.  

5) Szakértői állásfoglalások a közigazgatás részére a jogalkotás nyelvhasználati–terminológiai 
kérdéseiben  

− A közigazgatási és jogi szaknyelv és terminológia fejlesztése lehetővé teszi az 
állampolgárok számára a törvények és hivatali eljárások pontosabb megértését, csökkenti 
a bürokráciának való kiszolgáltatottságot, növeli az egyén és a közösség magabiztosságát 
és önrendelkezésének hatékonyságát, ezáltal a gazdasági téren elérhető eredményességet.   

− Jogalkotás érthetően címmel nemzetközi konferencia került megszervezésre az Európai 
Bizottság Fordítási Főigazgatóságával a Károlyi-Csekonics rezidencián. 
A konferencia értékes kutatási és tapasztalati adatokkal járult hozzá a minisztériumok 
kodifikátorai, valamint tolmácsok és joghallgatók munkájához a jogszabályok pontos és 
érthető megfogalmazása érdekében. A konferencián nemzetközi és hazai szakértők nyolc 
tudományos előadása hangzott el angol és magyar nyelven. A konferencia anyagából 
kötet készül.  

6) A nyelvstratégia európai történeti hagyományainak feltárása:  
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A Nyelvstratégia nálunk és más nemzeteknél című könyvsorozat megalapítása, első 
kötetének, a Tudományosan és közérthetően, röviden című könyv munkálatainak 
megkezdése.  

A magyar nyelvstratégia megalkotásakor figyelembe kell venni a Magyarországon élő 
magyarok, a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek és siket közösségek, valamint a 
Kárpát-medencében élő tömb- és szórványmagyarság, magyar anyanyelvű cigányság, 
illetve a nyugat-európai és tengeren túli diaszpóra nyelvi igényeit és sajátosságait. 
Szükség van a nyelvterület egészére kiterjedő magyar nyelvstratégiára, amely 
minden anyanyelvi nyelvváltozatot támogatandónak tart. A külső régiók magyar 
nyelvű beszélői sajátos helyzetben vannak, ebből eredően nyelvhasználatuknak vannak 
regionális és a kétnyelvű környezetből fakadó sajátosságai. Ezért fontos hangsúlyozni, 
hogy a kialakítandó magyar nyelvstratégia egyetemes legyen, rájuk is kiterjedjen. 
Természetes tényként kezelendő, hogy a kétnyelvű és a kétnyelvű környezetben élő 
magyar nyelvűek nyelvhasználata eltér az egynyelvűekétől.  

7) A magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságának, működésének, kultúránk egészével való 
összefüggésének kutatása; az eredmények alkalmazása a közoktatásban.  

8) Nyelvész doktoranduszok foglalkoztatása ösztöndíjas, pályázati és megbízási rendszerben.  

9) Nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése:  

10) Magyar nyelvi értékőrzés, presztízsfejlesztés:  

A Magyar nyelvű otthon című, 40 oldalas színes, vonzó, a nyelv presztízsét a Kárpát-
medencei régiókban és a diaszpórában megjelenítő, többnyelvű kiadványsorozat 
munkálatainak megkezdése.  

11) Nyelvstratégiai külkapcsolatok ápolása, különösen a kisebbségben élő nyelvrokon 
népekkel:  

Udmurt, mari és komi elektronikus oktatási anyagok elkészítése, bevezetése az 
oroszországi finnugor közoktatásba finnugor anyanyelvű egyetemi oktatók 
közreműködésével. Az Oroszország területén beszélt finnugor rokon nyelvek 
megőrzésének Magyarország részéről való elősegítése arra irányul, hogy segítsük az 
oroszországi finnugor nyelvek megőrzését és fejlesztését s ezáltal e népek fennmaradását, 
ezzel pedig hozzájáruljunk a finnugor népek identitásának erősítéséhez, valamint ahhoz, 
hogy Magyarországot a jelenleginél kedvezőbben ítéljék meg az adott térségben. A 
program a tantárgyak tankönyveinek elkészítését, majd a pedagógusok képzésének és 
továbbképzésének tervezetét, s végül a teljes körű anyanyelvű oktatás bevezetését foglalja 
magában. Az oroszországi finnugor nyelvek helyzetének elemzése egyértelműen mutatja, 
hogy a nyelvmentés utolsó mentsvára az iskola lehet.  

12) Kísérleti tankönyvek elemzése, véleményezése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
számára:  

A Kormány az OFI-ra bízta az új, kísérleti tankönyvek kidolgozását. A MANYSI úgy 
látja, hogy a nemzetpolitikai célok elérésének érdekében nagyon fontos kidolgozni az új 
kutatási eredmények és anyanyelv-oktatási koncepció alapján az általános és középiskolák 
számára egységes, korszerű, elsősorban funkcionális–kommunikatív–kognitív szemléletű, 
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elektronikus/interaktív Kárpát-medencei anyanyelv oktatási törzsanyagot, kiegészítve a 
nyelvi gazdagság megőrzésére törekvő regionális anyagokkal. 

13)  Az intézeti kommunikációs stratégia fejlesztése:  

Az Intézet honlapja elvi és módszertani koncepciójának kidolgozása: az informatikai 
rendszer infrastrukturális hátterének folyamatos fejlesztése.  

Az Intézet alaptevékenységeként ellátott feladatait az Alapító Okiratában, a Szervezeti és 
Működési Szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el. 

Az Intézet vállalkozási tevékenységet 2014. évben nem végzett.  
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 100,0 79,4  79,4% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 40,6 35,5  87,4% 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

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

Előirányzat-maradvány   0,0 – 0,0 0,0 0,0   

Létszám (fő)    0,0 0,0 - - 5,0 - - 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat           

Módosítások jogcímenként            

-  Kormányhatározat alapján 100,0   0,0   100,0   40,6 13 

2014. évi módosított előirányzat 100,0   0,0   100,0   40,6 13   

 
Főbb kiadási tételek alakulása 

Az intézet a 2014. évre eredeti előirányzattal nem rendelkezett, működéséhez kormányzati 
hatáskörben 100,0 millió forint támogatás került biztosításra. 
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Irányító szervi hatáskörben nem került sor előirányzat módosításra. 

Intézményi hatáskörben az MANYSI előirányzatai nem emelkedtek, kizárólag kiemelt 
előirányzatok közötti módosítás végrehajtására került sor. 

A módosított 100,0 millió forint kiadási előirányzatból 79,4 millió forint teljesül, ezen belül a 
személyi juttatások 40,6 millió forint módosított kiadási előirányzata 87,4%-ban került 
teljesítésre. 

A bevételek alakulása 

Az Intézet a 2014. év folyamán bevétellel nem rendelkezett. 

2014. évi maradvány 

Az Intézet 2014. évi előirányzat-maradványa 20,6 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt.  

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 
Az Intézet nem rendelkezik Európai Uniós forrásokból megvalósuló programokkal. 
Az Intézet nem rendelkezik tulajdoni részesedéssel. 
Az Intézet nem rendelkezik letéti számlával. 
Az Intézetnek 2014. évben nem volt befizetési kötelezettsége. 

11. Közpolitikai Kutatások Intézete 

A 1366/2014. (VI. 30.) Korm. határozat a Közpolitikai Kutatások Intézete (KKI) címrendi 
besorolásának megváltoztatásáról a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 9. 
Kutatóintézetek címbe tartozó Közpolitikai Kutatások Intézetének (ÁHT-I: 300835) 
besorolását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 11. Közpolitikai Kutatások 
Intézete címre változtatta, 2014. január 1-jei határnappal. 

A Statútum 135. § (1) bekezdés alapján a KKI a közfeladat eredményesebb ellátása céljából 
2014. július 1-jével beolvadt a Miniszterelnökségbe.  

A beolvadást követően a Miniszterelnökség, mint a KKI általános és egyetemes jogutódja 
látja el a beolvadó költségvetési szerv közfeladatait: 

- különféle közpolitikai kutatások végzése,  
- a kormányzást segítő hazai és nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok feldolgozása, 

elemzése,  
- egyéb államigazgatási célú döntés-előkészítési szolgáltatások nyújtása. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése       

Megnevezés 

2013. 
évi tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 211,2 211,2 174,2 174,2  100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 144,0 144,0 85,2 85,0  99,8% 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 6,8 6,8  100,0% 

Támogatás   0,0 211,2 211,2 113,9 113,9  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – - 53,5 53,5  100,0% 

Létszám (fő)    0,0 30,0 - - 0,0 - - 

Előirányzat módosítások levezetése 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 211,2 0,0 211,2 144,0 30,0 

Módosítások jogcímenként *           

Kormány hatáskörben 0,1 0,0 0,1     

Felügyeleti hatáskörben -96,4 1,0 -97,4 -58,8   

Intézményi hatáskörben 59,3 59,3       

-           

2014. évi módosított előirányzat 174,2 60,3 113,9 85,2 30,0 

 

12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím 

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789257 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun 
 
Békés Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789268 
Az intézmény honlapjának címe: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789246 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya 
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789279 
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www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Törzskönyvi azonosítója: 789235 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest  
 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789291 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer 
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789312 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar 

Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj- 
zemplen 
 
Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789280 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad 
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormány 
Törzskönyvi azonosítója: 789301 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson- 
sopron 
 
Heves Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789323 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789389 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun- 
szolnok 

Komárom-Esztergom Megyei  
Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789334 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom- 
esztergom 

  
Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789345 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789356 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/pest 
 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789367 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789378 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs- 
szatmar-bereg 
 

Tolna Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789390 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789400 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/vas 

  
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789411 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem 
 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Törzskönyvi azonosítója: 789422 
Az intézmény honlapjának címe: 
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala 
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A kormányhivatalok államigazgatási szervezetrendszerben elfoglalt helyét, feladat- és 
hatásköreit a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 
288/2010. (XII.21.) Korm. rendelet rögzíti.  

A fővárosi és megyei kormányhivatalok létrejöttét, a szakigazgatási szervek integrációját, majd a 
járási hivatalok kialakítását követően 2014. évben folytatódott a területi államigazgatási rendszer 
átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. A szervezetrendszer hatékony, 
költségtakarékos, ügyfélbarát működtetésének megteremtését követően az első járási 
kormányablakok kialakításával megkezdődött a szolgáltató közigazgatás gyakorlati 
újraértelmezése. 

A kormányhivatalok 2014. évre tervezett szervezeti céljait, programjait, intézkedéseit a 
kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 30. és 32. §-ában 
foglaltak szerint elkészített intézményi munkaterv határozta meg. A jelentős számú 
többletfeladat, valamint a nem tervezett, év közben jelentkező új feladatok ellenére a 
munkatervben foglaltak megvalósítása csaknem teljes mértékben sikeres volt. 

A Hivatalok feladatkörének, 2014. évi tevékenységének ismertetése 

Törvényességi felügyeleti tevékenység keretében: a 2014. évi önkormányzati választásokat 
követően részt vettek a fővárosi és kerületi önkormányzatok alakuló ülésein, szükség szerint 
szakmai segítséget nyújtva. 

Hatósági tevékenység keretében: okmányirodák és hatósági osztályok munkáját jogértelmezési 
és egyéb vitás kérdésekben szakmai álláspontja közzétételével, iratminták rendelkezésre 
bocsátásával, felettes szervekkel történő egyeztetésekkel segíti. 

Az Oktatási tevékenység keretében: a nem állami köznevelési intézmények működési 
engedélyeztetési eljárásának bonyolítását a kapcsolódó ellenőrzési feladatok ellátásával 
egyetemben, valamint az érettségi vizsgák szervezési feladatait végzi. 

Védelmi Bizottsági feladatok: honvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítéseket, gyakorlatokat 
hajtott végre, valamint segítséget nyújtott a helyi védelmi bizottságoknak. 

A Kormányhivatal szakigazgatási szervei 

Szociális és Gyámhivatal  
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal,  
Igazságügyi Szolgálat  
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 
Erdészeti Igazgatóság 
Földművelésügyi Igazgatóság 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
Földhivatal  
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv  
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság  
Munkaügyi Központ  
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Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv  
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv  
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság  
Közlekedési Felügyelőség  
Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv  

 

Az Igazságügyi Szolgálat feladatellátása bővült a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs.tv) alapján 2014. 
január 1. napjától, a jogalkotó lehetővé tette, hogy egyes szabálysértési ügyekben közvetítői 
eljárás lefolytatását kérjék a felek. 2014. évben 55 szabálysértési ügy érkezett a Szolgálathoz. 
2014. évben 3 fő pártfogó felügyelő/ mediátor látta el a feladatot, a feladat ellátásához plusz 
státusz nem lett rendelve. 

A 2014. évi XXX. törvény alapján 2014.07.18. napjától az utógondozással kapcsolatos pártfogó 
felügyelői tevékenységet, a feltételes szabadság tartama alatt elrendelt vagy fennálló pártfogó 
felügyelet végrehajtását, a feltételes szabadságra bocsátással összefüggésben elrendelt pártfogó 
felügyelői vélemény elkészítését, a büntetés félbeszakításával kapcsolatos környezettanulmány 
elkészítése a büntetés-végrehajtási szervezet feladata.  

A Földművelésügyi Igazgatóság szervezetéből kikerült a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 2014. január 01. napján 
bekövetkezett módosításával a hivatkozott időponttól a falugazdász hálózat. A változás 
következtében az őstermelők nyilvántartásba vételével, az igazolvány kiállításával, 
érvényesítésével és visszaadásával kapcsolatos hatósági feladatok a továbbiakban a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához tartoznak. 

Az Igazgatóság hatásköre a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási 
szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § 2a bekezdése alapján 
2014. augusztus 01. napjától újabb hatáskörrel bővült. Fenti jogszabályi rendelkezés, valamint a 
2013. évi CXXII. törvény alapján hivatkozott időponttól az Igazgatóság folytatja le a mező- és 
erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati 
adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítését.  

A Földhivatal feladat- és hatásköre 2014. évben jelentősen bővült, az alábbiak szerint: 

2013. december 15-én hatályba lépett a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi tv.), ezt követően 2014. január 1-jével 
pedig hatályba lépett a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzi név 
Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 6/A. § (1) – (2) bekezdése, ami a Kormányhivatal Földhivatala, valamint az 
illetékességi területén működő járási földhivatalokat, mint mezőgazdasági igazgatási szervet 
jelölte. 
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2014. május 1-jével hatályba léptek a Földforgalmi tv. föld tulajdonszerzés előzetes hatósági 
jóváhagyásával kapcsolatos szabályai (23. § - 37. §), illetőleg a 338/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet 6/A. § (3) bekezdése. 

Az új hatósági feladat kapcsán a Kormányhivatal Földhivatala elsőfokú hatóságként jár el, a 
részére megküldött föld tulajdonjogszerzésre irányuló okiratok hatósági jóváhagyása, illetőleg a 
szerzési feltételek igazolására szolgáló hatósági bizonyítványok kiadása során.  

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szervezetében 2014. január 13-tól fogyasztóvédelmi 
rezsipont.  

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján 2014. január 1-től a 
Felügyelőség ellenőrzi a közszolgáltató számlázására vonatkozó előírások megtartását.  

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv a 323/2010. Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése 
értelmében a Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szerveinek eljárásában a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy) 
területén a munkaegészségügyi feladatok vonatkozásában első fokon a fővárosi és megyei 
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve szakhatóságként jár el. 

A feladatkörök vonatkozásában változás történt a fertőző betegségek jelentések rendjéről szóló 
1/2014. (I.16.) EMMI rendeletben és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendeletben meghatározottak, 
valamint az Országos Epidemiológiai Központ 2014. évi védőoltásokra vonatkozó Módszertani 
levele szerint. 

A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv feladatellátásával kapcsolatban 2014. január 1. napjától 
hatályba lépett jogszabályváltozás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 43. §-a szerint bevezetésre került a kiemelt ápolási díj ellátás.  

A kiemelt ápolási díjra való jogosultság elbírálásához a felnőtt ügyfelek részére hatósági 
bizonyítvány iránti kérelemre a szakigazgatási szerv komplex minősítést végzett. 

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági 
intézkedések okairól és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásai, eredményei 
Munkacsoportok létrehozása azzal a céllal, hogy javaslatokat tegyen a járási hivatalok 
feladatainak (beleértve a járási szakigazgatási szerveket is) ellátása során alkalmazandó egységes 
eljárásrend kialakítására, az ügyfél kiszolgálás színvonalának emelésére, a hatékonyság 
növelésére, az egyszerűsítés és a költséghatékonyság szempontjainak figyelembevétel az 
eredményes hivatali ügyintézés érdekében. 

− A Kormányhivatal szakigazgatási szervei között kialakított belső körjárati rendszer 
kiterjesztésre került a járási hivatalokra is heti rendszerességgel a postaköltségek csökkentése 
érdekében.  

− Elektronikus ügyintézés kiszélesítése során a papírfelhasználás jelentősen csökkent  
− Az elektronikus postakönyv bevezetése révén a levélpostai forgalomból kedvezményben 

részesültek a hivatalok.  
− A Kormányhivatalok működőképességének fenntartása csak a tartalékok feltárásával, 

takarékossági intézkedések szigorú végrehajtásával volt biztosítható. A hivatalok feladatainak 
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biztonságos ellátása szempontjából szükséges volt a korábban elrendelt takarékossági 
intézkedések betartásának folyamatos kontrollja, az ennek hatására bekövetkezett 
megtakarítások rendszeres vizsgálata.  

− A kormányhivatali ingatlanok üzemeltetési költségeinek folyamatos ellenőrzésével - a 
gazdaságtalan, magas költségű kihasználást optimalizálva, megszüntetve megtakarítás elérése.  

− A forráshiány csökkentését segítette a rendelkezésre álló készletek, eszközök, humán 
erőforrások feladatellátás érdekében történő átcsoportosítása, a párhuzamos feladatellátás 
megszüntetése, valamint a kormányhivatal egészére kötött szerződések felülvizsgálata. A napi 
működés biztosításán túl, az elavult gépjármű park cseréjére, az informatikai eszközállomány 
pótlására, és az épületek felújítására az év során minimális forrás állt rendelkezésre.  

− Az épülettakarítások esetében közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra a szolgáltató, 
mely a korábbiaknál kedvezőbb ajánlati árral végzi el ezt a feladatot.  

− Egységes biztosítási szerződések kerültek megkötésre közbeszerzési eljárás keretében, mely a 
biztosítási díjak tekintetében hozott csökkenést.  

− Az ingatlanok élőerős őrzési feladatainak átszervezése következtében a saját munkavállalóval 
végzett portaszolgálat biztosítása helyett a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője látta el 
ezt a feladatot. Az élőerős őrzés óradíja jelentősen alacsonyabb a saját munkavállaló részére 
kifizetett juttatásoknál. Ezen felül a létszám átcsoportosításával a karbantartási feladatok 
nagyobb része valósulhatott meg saját erőforrásból, így az ilyen jellegű kiadások 
csökkenthetőek voltak.   

− A Kormányhivatalok folyamatosan figyelemmel kísérik a mobiltelefonok mennyiségét és 
azok használatának indokoltságát.  

− Szigorú kontroll alatt áll a gépjárművezénylés területe. A költségek csökkentése érdekében 
pályázat útján került kiválasztásra a szervizelési tevékenységet végző szolgáltató. 

− A villamos energia központi közbeszerzése eredményeként 2014. évben megtakarítás 
jelentkezett. 

− Közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor a vagyonvédelmi rendszerek karbantartása 
tárgyában, amelyből jelentős megtakarításon kívül, a feltárt hibák orvosolása nyomán és az 
egységes rendszer kialakításából adódóan biztonságosabbá és hatékonyabbá vált a 
vagyonvédelem. 

 
A Kormányhivatalok többsége 2014-ben nem utalt ki lakáskölcsönt. 
 
A Kormányhivatalok a számlán kívül a dolgozók részére nyújtható lakáskölcsön elkülönítése 
céljából rendelkeznek munkáltatói lakásépítési alap számlával, az Uniós projektek kapcsán 
elkülönített számlával, központosított bevételek beszedése célelszámolási számlával.  

A Kormányhivatalok 2014. évi működését rendkívüli események, illetve körülmények nem 
befolyásolták.  
 
A Kormányhivatalok által ellátott többletfeladatok bemutatása 
− A 2014. évi választásokat követően új feladatként jelentkezett a helyi önkormányzati 

képviselők képzése. 
− A Ptk. 2014. március 15. napjától új jogintézményként bevezette a támogatott döntéshozatalt. 

2014. március 15. napjától kormányrendeleti szabályozás alapján a szociális és gyámhivatalok 
feladata a hivatásos támogatók foglalkoztatása, képzésének, továbbképzésének 
megszervezése. Tárgyévben ezért a Hivatal szervezésében megtörtént a hivatásos 
gondnokként működő személyek hivatásos támogatóvá történő átképzése.  
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− 2014. évben a jogi segítségnyújtó szolgálat feladatköre bővült. A 2013. évi XV. törvény 
módosította a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényt, valamint a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényt. A 
kiutasított külföldi személyek részére nyújtandó jogi szolgáltatásokra vonatkozó módosító 
szabályok 2014. július 1. napján léptek hatályba.  

− 2013. évi CXXII. törvény alapján hivatkozott időponttól a kormányhivatalok 
Földművelésügyi Igazgatósága folytatja le a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek 
végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés 
útján történő értékesítését.  

− A Földművelésügyi Igazgatóság új feladata a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a 
földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok 
nyilvántartásának vezetésére, a törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és 
tilalmak betartásának ellenőrzésére, továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények 
alkalmazására. 2014. május 1-jével hatályba léptek a Földforgalmi tv. föld tulajdonszerzés 
előzetes hatósági jóváhagyásával kapcsolatos szabályai (23. § - 37. §), illetőleg a 338/2006. 
(XII.23.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdése. 

− A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a föld tulajdonjogának hatósági 
jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra a megyei 
földhivatalokat jelölte ki.  

− A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján 2014. január 1-
től a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellenőrzi a közszolgáltató számlázására vonatkozó 
előírások megtartását.  

− A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv feladatköreinek vonatkozásában változás történt a 
fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014 (I.16.) EMMI rendeletben és a fertőző 
betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendeletben meghatározottak, valamint az Országos 
Epidemiológiai Központ 2014. évi védőoltásokról szóló módszertani levele szerint.  

− A Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv feladata a 2014. január 1. napjától hatályba lépett 
jogszabályváltozás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 43. §-a szerint a kiemelt ápolási díj ellátáshoz való jogosultság elbírálásához a 
hatósági bizonyítvány kiállítása szükséges.  

− A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény alapján 2014. január 1. napjától a jogalkotó lehetővé tette, hogy 
egyes szabálysértési ügyekben közvetítői eljárás lefolytatását kérjék a felek.  
 

Az év során átadott, átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám és előirányzat 
mozgások bemutatása 
− A 2014. évi XXX. törvény alapján 2014.07.18. napjától az utógondozással kapcsolatos 

pártfogó felügyelői tevékenység, a feltételes szabadság tartama alatt elrendelt vagy fennálló 
pártfogó felügyelet végrehajtása, a feltételes szabadságra bocsátással összefüggésben elrendelt 
pártfogó felügyelői vélemény elkészítése, a büntetés félbeszakításával kapcsolatos 
környezettanulmány elkészítése a büntetés-végrehajtási szervezet feladata. Tekintettel erre 
pártfogó felügyelő áthelyezésére került sor a Büntetés-végrehajtási Intézethez.  

− A falugazdász-hálózat kiszervezése miatt 2014. évben bevételkieséssel kellett számolni, mivel 
a feladat átkerült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatóságaihoz, melynek 
kapcsán létszám és előirányzat került átadásra. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   175 336,7 155 501,7 155 501,7 220 333,7 196 812,4 112,2% 89,3% 

  ebből: személyi juttatás101 799,0 101 835,2 101 835,2 107 266,5 104 857,5 103,0% 97,8% 

Bevétel   63 836,5 34 645,5 34 645,5 69 299,8 68 954,6 108,0% 99,5% 

Támogatás   126 417,5 120 856,2 120 856,2 124 858,8 124 858,8 98,8% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  10 071,7 - - 26 175,1 26 175,1 259,9% 100,0% 

Létszám (fő)    32 320,0 31 892,0 - - 31 778,0 - - 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 155 501,7 34 645,5 120 856,2 101 835,2 31 892 

Módosítások jogcímenként            

Kormány hatáskörben történt ei.mód. össz: 2 126,7 0,0 2 126,7 1 007,2 -340 

- 1930/2013. (XII.11.) Korm. határozat az 
életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak 
megsértése szabálysértéssel összefüggő feladatok 
ellátására 

216,0 0,0 216,0 79,0   

- 1905/2013. (XII.5.) Korm. határozat a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvény végrehajtása érdekében 

668,9 0,0 668,9 421,1   

- 1020/2014. (I.30.) Korm. határozat a falugazdász-
hálózat finanszírozása érdekében a KIM és a VM 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 

-1 578,1 0,0 -1 578,1 -1 207,8   

- 1201/2014. (IV.1.) Korm. határozat a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014.évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról 

1 823,7 0,0 1 823,7 1 403,6   

- 1146/2014 (III.18.) Korm. határozat a 2014.évi 
honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához 
szükséges költségvetési források átcsoportosításáról 

136,8 0,0 136,8 9,0   
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- 8/2005. (II.8.) PM rendelet a prémiumévek 
programmal, valamint a különleges foglalkoztatási 
állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói 
költségek költségvetési megtérítésének eljárási 
szabályairól 

397,1 0,0 397,1 316,0   

- 1395/2014. (VII.18.) Korm. határozat a parlagfű 
elleni védekezést szolgáló intézkedések támogatása 
érdekében a VM és a KIM fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 

37,8 0,0 37,8 5,0   

- 1588/2014. (X.21.)  Korm. határozat az egyes 
honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása 
érdekében történő költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 

24,0 0,0 24,0 2,3   

- 1671/2014. (XI.20.) Korm. határozat végrehajtása 
érdekében a megyei kormányhivatalok agrárkár-
megállapítási feladatainak ellátására a FM 
XII/20/5/10 Nemzeti agrár kárenyhítés 
jogcímcsoportjából történő forrás biztosítás alapján 

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

- 1816/2014. (XII.19.) Korm. határozat az osztatlan 
közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos 
földhivatali feladatok költségeinek biztosítása 
érdekében a FM és a Miniszterelnökség fejezetek 
közötti előirányzat átcsoportosítása 

292,8 0,0 292,8 57,5   

- 1746/2014. (XII.15.) Korm. határozat a 
költségvetési szervek és az egyházi jogi személyei 
foglalkoztatottjainak 2014.évi kompenzációjához 
nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-
átcsoportosítás 

-166,8 0,0 -166,8 -67,0   

- 1737/2014. (XII.12.) Korm. határozat a megyei 
kormányhivatalok a büntetés végrehajtással 
összefüggő pártfogó felügyelői tevékenységgel 
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a 
Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítása 

-23,5 0,0 -23,5 -17,1   

Egyéb (1457/2014. (VIII.14.) Korm. határozat 
alapján a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések 
terhére; Bicskei Járási Hivatal irodaépület 
beruházás)  

292,4 0,0 292,4 0,0   

Irányító szervi hatáskörben történt ei.mód.össz.: 3 923,6 2 047,7 1 875,9 732,7 0,0 

- A közérdekű munka büntetés végrehajtása során 
felmerülő foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 
díjfizetésével kapcsolatos kiadásokra 

24,5 2,1 22,4 1,9   

- KIH és a kormányhivatal között, a 
kormányablakok épületgépészeti és 
épületvillamossági kiviteli tervdokumentációival és 
az azokhoz kapcsolódó árazott és árazatlan 
költségvetési kiírások elkészítésével kapcsolatos 
kiadások fedezetére 

684,8 637,7 47,1 17,1   
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- 25.000 Ft Erzsébet utalvány biztosítása a jogosult 
dolgozók részére 

961,2 0,0 961,2 565,2   

- 1799/2014. (XII.19.) Korm. határozat alapján a 
korábban elrendelt zárolás feloldásra került 

658,0 0,0 658,0 35,0   

- Címen belüli átcsoportosítás (Nógrád megye 
javára) 

84,3 0,0 84,3 38,0 0,0 

- Intézményi többletbevételek előirányzatosítása 1 407,0 1 407,0 0,0 35,5 0,0 

- Egyéb (MTA-KIM-Kormányhivatal között IX-
14/9/1/2014. sz.Megállapodás (OTKA); Tárgyi 
eszköz értékesítés bevétele; Munkáltatói lakáskölcs 
megtérülés ei.; dr.Grespik László m.ügyi pere tám 
ált.tartalékból KIM: IX-7/6/6/2014.; KEOP pályázat 
tám ált.tartalékból KIM: IX-7/6/6/2014.) 

103,8 0,9 102,9 40,0  0,0 

Intézményi hatáskörben történt ei.mód.össz.: 58 781,7 58 781,7 0,0 3 691,4 0,0 

2014. évi módosított előirányzat 220 333,7 95 474,9 124 858,8 107 266,5 31552 

 
Főbb kiadási tételek 
Nőtt a költségvetési kiadás összege, melynek nagyobb része a felhalmozási kiadásokból adódott, 
főképp az Uniós támogatásokból megvalósuló ingatlan felújítások, valamint az ehhez kapcsolódó 
rendkívüli kormányzati intézkedések keretében biztosított hazai forrásokból adódóan. 

Általánosan elmondható, hogy a személyi juttatások terhére történő megtakarítások dologi 
előirányzatra való átcsoportosítással volt orvosolható a dologi előirányzat hiánya. 

Legjelentősebb dologi jogcímek: karbantartás, készlet- és anyagbeszerzés, üzemeltetési-, rezsi 
költségek, vagyonvédelem, kötelező továbbképzés díja, posta költség, festékpatron, papír, 
irodaszer, szoftver üzemeltetés, bérleti díjak. 

A bevételek alakulása 

A működési bevételek csökkentek a 2013. évi működési bevételekhez viszonyítva. Közel 10 %-
os intézményi működési bevételi kiesés volt 2014-ben, mely a NÉBIH-el kötött megállapodás 
módosításából adódott. A közhatalmi bevételek csökkenését továbbá jogszabályi módosítás 
eredményezte, mely feladatelvonásból származott. (Állami halászjegyek díjának központosítása, 
a falugazdász hálózat feladatátadása következtében az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 
igazgatási szolgáltatási díj bevételi kiesése, a szakigazgatási szervek díjköteles hatósági ügyei 
számának a csökkenése.) 
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2013. évi maradvány alakulása 

2013. évi költségvetési maradványok 

12. cím Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok 

  millió forint egy tizedessel 

Összes  
maradvány 

Terhelt 
maradvány 

Nem terhelt 
maradvány 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 964,2 951,0 13,2 

Baranya Megyei Kormányhivatal 1 715,6 1 589,3 126,3 

Békés Megyei Kormányhivatal 1 281,0 1 266,7 14,3 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 3 354,2 3 315,8 38,4 

Budapest Főváros Kormányhivatala 1 092,7 1 088,8 3,9 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 755,6 730,2 25,4 

Fejér Megyei Kormányhivatal 880,3 877,3 3,0 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 922,9 636,7 286,2 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2 668,4 2 641,0 27,4 

Heves Megyei Kormányhivatal 1 004,6 992,9 11,7 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 1 635,5 1 372,8 262,7 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 562,5 472,9 89,6 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 915,6 901,0 14,6 

Pest Megyei Kormányhivatal 1 029,9 1 023,1 6,8 

Somogy Megyei Kormányhivatal 1 136,3 1 133,8 2,5 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 2 007,5 1 970,6 36,9 

Tolna Megyei Kormányhivatal 665,4 664,3 1,1 

Vas Megyei Kormányhivatal 725,7 655,9 69,8 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 2 096,0 2 054,7 41,3 

Zala Megyei Kormányhivatal 761,2 753,2 8,0 

Összesen: 26 175,1 25 092,0 1 083,1 
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2014. évi maradvány: 

Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa  1 926,8 

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 22 136,9 

Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány 
[Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)]  20,2 

- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 0,7 

- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból 589,9 

- Jogszabály (kifejezett rendelkezés) 49,5 

- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa  12 624,5 

- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 8 852,1 

Alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) maradványa  1 022,0 

- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 984,1 

 - 2014. dec. 31-ig a Kormány által jóváhagyott, de további intézkedés hiányában fel nem használható 
meghiúsult maradvány 37,9 

12. cím maradvány összesen 

23 158,9 

 

A 2014. évi EU-s támogatási programok és fejezeti kezelésű előirányzatokból támogatások 
alakulása 

A leggyakrabban folyamatban lévő Uniós támogatási programok: 

TÁMOP 5.6.1.C -11/2-2011 Ne légy áldozat „ Az áldozattá válásmegelőzése, áldozatsegítés”  

KEOP-5.6.0/12-2013 „Kormányhivatal energetikai felújítása” 

TÁMOP-2.4.5-12/7-2012 „A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi 
kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” 

TIOP-3.2.2./– „Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (a 
foglalkozási rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése)”  

TIOP – 3.3.1/A-12/2-2013 „Integrált kormányzati ügyfélszolgálatok fizikai infrastruktúrának 
kialakítása”  

TÁMOP 1.1.2-11/1 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása” megnevezésű 
Európai Uniós finanszírozású projekt  
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TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulok” megnevezésű Európai Uniós finanszírozású projekt  

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 

Tekintettel a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat intézkedéseire, azokkal 
összhangban kizárólag a munkavédelmi szempontból nem megfelelő állapotú, valamint a 
feladatellátáshoz feltétlenül szükséges – egyáltalán nem, vagy gazdaságosan nem javítható, a 
Kormányhivatal használatában lévő más eszközzel nem pótolható – elhasználódott gépek, 
berendezések, felszerelések pótlására került sor, elsősorban a szakfeladatok ellátásához nyújtott 
támogatás értékű bevételek, vagy Európai Uniós támogatás terhére. 

A befektetett eszközök értéke előző évhez képest növekedett. A vagyoni értékű jogok jelentős 
növekedéséhez szoftver licenszek beszerzése járult hozzá. 

Jelentősen növelte a befektetett eszközök értékét az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok állományváltozása. Az állománynövekedéshez hozzájárult a kormányablakok kialakítását 
megvalósító beruházások. 

Tekintettel a kormányhivatalok elavult eszköz és gépkocsi parkjára, lehetőségeikhez képest ezek 
frissítése történik évről évre a feladatok elvárt szintű teljesítése érdekében. 

Tekintettel a kormányhivatalok és szerveik gyakran életveszélyes ingatlanokban történő 
elhelyezésére, hazai és Uniós forrás terhére jelentősek a felújítási költségek. 

Tulajdonosi részesedés 

A Kormányhivatal tulajdonosi részesedéssel 2014. évben nem rendelkezett az alábbi kettő 

kivételével: 

A Békés Megyei Kormányhivatallal megbízási szerződést kötött a tulajdonosi jogok 
gyakorlására. 

A társaság alapadatai: 

1. Társaság neve: Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft.  

2. Székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

3. Cégjegyzék száma: 04-09-005549 

3. Működési forma: önálló, egyszemélyes gazdasági társaság 

4. Tulajdonos: Magyar Állam 

5. Tulajdoni részarány: 100% 

8. Törzstőke összege: 3.100.000,- Ft 
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A társaság 2014. évi saját tőkéje 24,3 millió forint. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2011. évben 100% tulajdoni részesedéssel, 0,5 millió forint 
alaptőkével megalakította a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szolgáltató Kft-t. A Kft. 
végelszámolása 2015. április hóban elindult. 

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 

A kormányhivatalok kötelezettsége főképp központi befizetési kötelezettségből adódik. 

A letéti számla pénzforgalma: 

A letéti számlán a Kormányhivatal költségvetésén kívüli pénzeszközök nyilvántartása valósul 
meg. A számlán hatósági határozat, vagy végzés alapján történő szakértői díjak letétbe 
helyezése, ingatlan kisajátítással kapcsolatos ügyek eljárási költségeinek megelőlegezése, a 
24/2011.(VII. 21.) BM rendelet alapján az építési hatóságot, mint szakhatóságot a szakhatósági 
eljárásért megillető, igazgatási szolgáltatási díj pénzforgalma bonyolódik. Itt valósul meg a 
külföldiek vezetői engedélyéhez kapcsolódó tolmácsolási díj be- és kifizetése.  A kerületi 
Gyámhivatalok által hozott végzések, határozatok alapján letétbe helyezett összegekből történik 
a gyermekek részére kirendelt szakértők részére megállapított díjak kifizetése. 

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 10 § (5) 
rendelkezik a fővárosi és megyei kormányhivatalok ingatlanügyi szakigazgatási szervei 
bevételeiből a központi költségvetés javára befizetendő összegről.  

2014. évi LXII. törvény 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az Országgyűlés elengedte a 
fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 2013. december 31-én 
fennálló, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. 
törvény 10. § (4) bekezdésében és a Kvtv. 10. § (4) bekezdésében előírt, a központi költségvetés 
javára történő befizetési kötelezettségből eredő kötelezettségeit. 

A befizetési kötelezettséget a kormányhivatalok többségében nem, vagy csak részben tudta 
teljesíteni. A teljesítés likviditási problémát okozhatott volna, illetve a szállítói kötelezettségek 
teljesítése rovására történhetett volna meg. 

A bevételek beszedésével összefüggő behajtási problémák között említhető különösen, hogy a 
hatékony, olcsó cégfigyeléshez egy egységes központosított hatósági nyilvántartásra lenne 
szükség. A Kormányhivatalon belüli egységes behajtási folyamatok kialakítását nehezítik azon 
jogszabályi rendelkezések, melyek azt határozzák meg, hogy a bevétel milyen jogcímen, milyen 
számlára fizetendő (pl. országos hatáskörű szerv által kezelt számlára, E-Alap, Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap javára). 

A Kormányhivatalok alapítványban, közalapítványban, nonprofit gazdasági társaságban nem 
rendelkeznek tulajdonosi, vagyonkezelői felügyeleti jogokkal. 
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13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím 

 
Az intézmény neve: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 

Törzskönyvi azonosítója: 329969 

Az intézmény honlapjának címe: www.kih.gov.hu 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal bemutatása 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: KIH) kincstári körbe tartozó központi 
költségvetési szerv.  

Az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (korábban Humán – Jövő 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság) feladata 2014. április 30-án került a KIH-hez a központi 
közigazgatás integrált üdültetési rendszerével összefüggő feladatok központi költségvetési szerv 
által történő átvételéről szóló 134/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet alapján, majd a Kormány a 
249/2014. (X.1.) Kormányrendeletben a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének 
üzemeltetését, mint közfeladatot 2014. október 31. napjával megszüntette, majd a 1549/2014. 
(X.1.) Kormányhatározatban rendezte az üdülőingatlanokkal kapcsolatos feladatokat. 

A KIH személyügyi igazgatási feladatai a 194/2014. (VII.31.) Kormányrendelet értelmében 
megszűntek. A rendelet közigazgatás-szervezéssel összefüggő feladatairól szóló rendelkezését a 
219/2014. (VIII.28.) Kormányrendelet, az ifjúságpolitikával és a felszámolási eljárásban az adós 
szervezetek vagyontárgyai elektronikus értékesítési rendszerének létrehozásával és 
működtetésével összefüggő feladatairól szóló rendelkezéseit pedig a 221/2014. (IX.4.) 
Kormányrendelet helyezte hatályon kívül. A 233/2014. (IX.18.) Kormányrendelet deklarálja, 
hogy az Igazságügyi Hivatal a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból kiválással jött létre, 
jogutódként átvéve ezzel a KIH korábbi igazságügyi feladatait. A 233/2014. (IX. 18.) Korm. 
rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte a KIH formatervezéssel kapcsolatos feladatait. 

A KIH tevékenységi körébe tartozik két hazai finanszírozású ösztöndíj program: 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Program 

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
MKÖ Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
2013 októberében pályázatot hirdetett a 2014. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Programra. 
Az ösztöndíjprogramba 625 pályázó jelentkezett, akik közül 100 fő nyerte el az ösztöndíjat. Az 
ösztöndíjprogram 2014. március 1-jén kezdődött el és 2014. december 31-ig tartott.  

Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogram 

A Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramjának létrehozásáról 
szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FKÖ Korm. rendelet) 3. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján a KIH 2014 februárjában pályázatot hirdetett a 2014. évi Fogyatékos 
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Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramjára. Az ösztöndíjprogramba 43 pályázó 
jelentkezett, akik közül 20 fő nyerte el az ösztöndíjat. Az ösztöndíjprogram 2014. március 13-án 
kezdődött el és 2014. június 13-ig tartott. 

A KIH: 

− a 1982/2013. (XII.29) Korm. határozat szerinti eszközbeszerzést nem valósított meg, 

− vállalkozási tevékenységet nem folytat,  

− gazdasági társaságokban nem rendelkezik részesedéssel, 

− dolgozói számára lakásépítési és vásárlási támogatás nem nyújt, 

− pénzforgalmát kizárólag Kincstári Egységes Számlán bonyolítja. 

−  
2014. július 18-tól az intézmény vezetésében változás állt be, a gazdasági főosztály vezetője 
megbízott elnökként látja el a feladatot. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   12 533,2 4 937,1 4 937,1 30 935,6 24 945,6 199,0% 80,6% 

  ebből: személyi juttatás5 360,6 2 344,8 2 344,8 7 395,3 7 269,8 135,6% 98,3% 

Bevétel   15 162,7 217,3 217,3 13 672,8 12 550,9 82,8% 91,8% 

Támogatás   7 172,8 4 719,8 4 719,8 4 291,4 4 291,4 59,8% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  2 501,7 – - 12 971,4 12 971,4 518,5% 100,0% 

Létszám (fő)    786,0 435,0 - - 521,0 - - 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 

 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támo- 

gatás 

Kiadás-ból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-

lyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 4 937,1    217,3    4 719,8    2 344,8    435,0    

Módosítások jogcímenként            

Saját hatáskörben módosított: 26 169,4    26 386,7    0,0    4 570,7    154  

Fejezeti hatáskörben módosított: -321,0    257,5    -578,5    346,8      

IX-7/2/16/2014.02.18 DOLOGI (K 355)  E.I.CSÖKK./  ÁLT. -236,0      -236,0    0,0      
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IX-7/2/17/2014.02.20 DOLOGI (K 355)  E.I.CSÖKK./  ÁLT. -340,0      -340,0    0,0      

IX-7/2/21/2014.03.13  DOLOGI (K 355)  E.I.CSÖKK./  ÁLT. -4,6      -4,6    0,0      

IX-7/2/22/2014.03.27 ETT terhére 2013.01.30.megáll.szerint/ 
ÁLT. 4,0    

  
4,0    1,9      

IX-7/2/22/2014.03.13  IP telefonia DOLOGI (K 355)  
E.I.CSÖKK./  ÁLT. -8,8    

  
-8,8    0,0      

IX-7/2/31/2014.06.03 KÖZÉRD.MUNKA BÜNT. VÉGREH.-
FOGLALK.E.Ü-VIZSG. DÍJFIZ.FEDEZ. K366 ÜK ÁLT. -22,4    

  
-22,4    0,0      

IX-7/2/28/2014.05.28 SZAKM. FELAD. TÁMOG.K1101,K2 ÜK 
20001 191,7    

  
191,7    151,0      

IX-7/2/29/2014.05.28 IP TF.VAL KAPCS.FELAD-RA ÜK 
ÁLT.K355  -1,5    

  
-1,5    0,0      

IX-7/2/31/2014.06.03  NEMZETKÖZI KÖTELEZETTSÉGEK 
TELJESÍTÉSE FEJ.KEZ.E.I.JAVÁRA K355 ÜK ÁLT -0,0    

  
-0,0    0,0      

IX-7/10/82/1/2014 Kabok ép.gép.és ép.vill.terv.dok.fed. ALT -53,3      -53,3        

IX-7/D/82/4/2014.07.24 DIGITÁLIS SZERK.M.TÖBBLET 
TÁM. 2,2    

  
2,2    1,8      

GF/KIF/586/5/2014.11.04 INT.MÜK.BEV HIV. A 
GAZD.833/2014.-RA 

62,6    62,6    
  62,6      

GF/KIF/586/64/2014_Ávr.35.§ (2) bek.int.többletbev. 194,9    194,9      129,6      

GF/KIF/587/123/2014_1812/2014.(XII.19.)Korm.hat.18.pontja 58,5      58,5        

GF/KIF/899/8/2014_1799/2014.(XII. 19.) Korm.hat._korábbi 
zárolás v.vonása utáni mód. 

-168,3      -168,3      
  

Kormány hatáskörben módosított: 150,1    0,0    150,1    133,0    -306,0    

IX-7/2/2/2014.04.10 1201/2014. (IV.1.) Korm.határozat alapján 
2014. ÉVI KOMP. ÜK ÁLT 5,5    

  
5,5    4,4      

IX-7/2/30/2014.06.03 FOGYATÉKOS HALLGATOK 
ÖSZTÖNDÍJPROGR. ÁTCSOPORT. 1276/2014.IV.30 
KORM.HATÁROZAT  ÜK 10011 6,9    

  

6,9        

IX-7/2/32/2014.06.03 PÉP PROGRAM 8/2005. (II.8.) PM 
REND.ÜK ALT 6,3    

  
6,3    5,0      

GF/KIF/302/53/1/2014.08.14 PÓT E.I. AZ 
1445/2014.(VII.31.)KORM.HATÁROZAT ALAPJÁN A 
HUMÁN MINI MŰVÉSZ U-I ÓVODA R.TÁMOGAT. 25,0    

  

25,0        

GF/KIF/415/2/2014.07.22 zárolás az 1381/2014 (VII. 17.) Korm. 
Határozat alapján ÜK ALT -200,0    

  
-200,0        

GF/KIF/302/57/2/ PÉP  A 8/2005.(II.8.) PM REND. ALAPJÁN 
ÜK ALT 4,7    

  
4,7    3,7      

GF/KIF/589/27/2014_ PÉP PROGRAM III. n.év ÁLT 7,4      7,4    5,9      
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GF/KIF/587/46_NGM/29.120/2_ESZTV LÉTSZÁM-
CSÖKKENÉSRE 160,0    

  
160,0    126,0      

GF/KIF/587/118_1807/2014.(XII.19.)KORM.HAT- NFM R.8 FŐ 
ÁTADÁS -6,6    

  
-6,6    -5,2    -8,0    

GF/KIF/587/118_1807/2014.(XII.19.)KORM.HAT- NFM R.1x-i 
JELLEGGEL BÁZISBA ÉPÜLVE  -54,3    

  
-54,3    0,0      

GF/KIF/587/66/2014_1720/2014.(XII.5.) Korm.hat.Fv. müköd.re 3,8      3,8    0,0      

GF/KIF/589/86/2014_31003/14/2014.NGM engedély alapján PÉP 
okt.1-nov.30 2,2    

  
2,2    1,7      

GF/KIF/587/101/2014_1738/2014.(XII.12.)Korm.hat.alapján BM-
nek 38 fő átadás_bázisba épülve -0,5    

  
-0,5    -0,4    -38,0    

GF/KIF/587/102/2014_1738/2014.(XII.12.) Korm.hat.alapján IM-
nek átadás IH miatt_bázisba épülve -9,2    

  
-9,2    -7,2    -69,0    

GF/KIF/161/56/2014_1746/2014.(XII.15.) Korm.hat.alapján 2014. 
évi kompenzáció elszám. -1,2    

  
-1,2    -0,9      

GF/KIF/899/8/2014_1799/2014.(XII. 19.) Korm.hat._korábbi 
zárolás v.vonása 200,0    

  
200,0        

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet  EMMI-KIH forrás átrend. 
Ifjuságpol. felad. m. 

        
-1,0    

219/2014.(VIII. 28. ) Korm.rendelet a KIH ter.közig. érintő 
felad.átv.-ről 

        
-190,0    

2014. évi módosított előirányzat 30 935,6    26 644,2 4 291,3    7 395,3    283,0    

 

Az előirányzatok alakulása  

A KIH eredeti kiadási előirányzata 4 937,1 millió forint volt, amely év közben 30 935,6 millió 
forintra módosult. 

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 26 169,4 millió forint előirányzat módosítás az előző 
évi maradvány (12 971,4 millió forint) és a bevételek előirányzatosítása teszi ki. 

 A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások  összességében 321,0 
csökkenést okoztak. 

A kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat változások főként a KIH 2014. évben 
végbement feladatellátás-változásához kapcsolódó módosítás. 

Főbb kiadási tételek alakulása 

A személyi juttatások módosított előirányzata 7 395,3 millió forint volt a teljesítése pedig 
7 269,8 millió forint, tehát a személyi kiadás 98,3 %-ban teljesült.  
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Dologi kiadások alakulása 

 
A dologi kiadások jelentős részét az EU pályázati támogatásokkal, valamint a beolvadt ESZTV 
Kft. tevékenységével és a korábban felhalmozott tartozásainak rendezésével kapcsolatos 
kiadások, továbbá a korábbi irányító szerv utasításai szerint felhasznált keret és a KIH működési 
kiadásai tették ki. 

Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások alakulása államháztartáson belülre 

A működési támogatási kiadások hazai és EU pályázati támogatási forrásból valósult meg. 

A felhalmozási célú támogatásokat kormányablakok fizikai kialakítása céljára teljesítette. 

Kamatkiadások: 

A KIH-nek 2014. évben összesen 10,8 millió forint kamatkiadása keletkezett: 

- 9,2 millió forint kötbér meghiúsult szerződés, médiakampány lemondása miatt, 
- 0,3 munkaügyi perben meghatározott késedelmi kamat miatt, 
- a központi üdültetési közfeladatának ellátásával kapcsolatban  
- 0,4 millió forint önellenőrzési pótlék a beolvadást megelőző időszakra vonatkozó rosszul 

kitöltött adóbevallások korrekciója miatt, 
- 0,8 millió forint késedelmi kamatkiadás a beolvadást megelőzően felhalmozódott 

tartozásállomány késedelme miatt, 
- 0,1 millió forint fizetési felszólítási díj, a finanszírozási forráshiány miatt kialakult 

késedelmes pénzügyi teljesítés miatt. 
Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások alakulása államháztartáson kívülre 

A működési célú támogatások államháztartáson kívülre közel 97%-a az idegen nyelvi és 
informatikai kompetenciák fejlesztése program keretében történő teljesítés, ezen túlmenően hazai 
támogatási programok keretében történt kifizetés. 

Beruházási és felújítási kiadások alakulása         

A tervezett módosított előirányzathoz képest jelentősen csökkent a felhalmozási kiadások 
összege. A teljesítés 27,3%. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása: 

A 2014. év folyamán végrehajtott átszervezések gyakorolták a legnagyobb hatást az intézmény 
eszközállományának változására. A vagyoni értékű jogaink egyes ÁROP és EKOP projektek 
immateriális javainak átvétele, illetve önálló beruházások következményeképpen növekedtek. A 
szellemi termékeink, ingatlanjaink, gépeink, berendezéseink állománya a Miniszterelnökségnek, 
az NFM-nek, a KSZF-nek és a BM-nek történő átadások miatt csökkent elsősorban. A 
beruházásaink állományának gyarapodását a kialakítandó kormányablakok 2015-ben átadandó 
eszközeinek beszerzése okozta. 
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Beruházási és felújítási kiadásaink mintegy 2%-át fordítottuk az alaptevékenységünket szolgáló 
beszerzésekre. Ezeket költségvetési támogatásból finanszíroztuk. 

A további beszerzéseinket különböző projektek [TÁMOP, TIOP, ÁROP, EKOP], illetve a 
kialakítandó kormányablakok esetében a Rendkívüli Kormányzati Intézkedés keretében kapott 
költségvetési támogatás, valamint támogatásértékű felhalmozási célú bevétel finanszírozta. 

A KIH által vagyonkezelt, használt ingatlanok 

Az ESZTV beolvadásával a KIH használatába/vagyonkezelésébe került 52 db ingatlan.  

A 249/2014. (X.1.) Kormányrendeletre és az annak végrehajtásáról szóló 1549/2014. (X.1.) 
Kormány határozatra tekintettel a KIH üdültetéssel összefüggő tevékenysége 2014. október 31. 
napjával megszűnt, így az ingatlanok átadásra kerültek a tulajdonosi jogokat gyakorló 
szervezeteknek (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek/GYEMSZI-nek/Megyei 
Közalapítványoknak).  

Mindemellett a KIH üdültetéssel nem összefüggő egyéb ingatlan állománya is felülvizsgálatra 
került és a KIH legtöbb ingatlanát érintően más tárcáknak/szervezeteknek való átadásról 
születtek döntések, amelyeket a KIH és az átvevő felek közti megállapodások rögzítenek. Ezen 
döntések 2014-ben születtek, de a KIH vagyonkezelői jogának megszüntetése még most is 
folyamatban van.  

Az intézményi bevételek 

A KIH 2014. évi elemi költségvetésében 208,8 millió forint működési bevételt irányzott elő, 
amelyhez képest 554,1 millió forint többletbevétel keletkezett. A többlet egy kisebb összegű 
tartós bevételi lemaradásból és egy nagyobb volumenű eseti túlteljesítésből adódott. 

Az eredetileg tervezett összeghez képest bevételi lemaradás keletkezett két ingatlanbérlet 
kapcsán. A Báthory utca 10. szám alatt található irodaépület, melyet, mint bérlő az Országgyűlés 
Hivatala, az Oktatási Hivatal illetve az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő használ, 2014 
márciusától átadásra került a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére. A kiszámlázott 
bérbeadásból keletkező, havi 5 millió forint bevétel a fenti időszaktól nem állt rendelkezésre. 
Továbbá a Sberbank Magyarország Zrt. 2014 novemberétől felmondta a bérleti szerződést az 
Arany János utca 25. szám alatti iroda vonatkozásában, mely további, összesen 3 millió forint 
bevételkiesést eredményezett.  

A jelentős többletbevétel keletkezésének oka, hogy 2014. április 30-tól a KIH látta el az Erzsébet 
Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Kft. feladatait, melyből a 
többletköltség részbeni kiegyenlítése történt meg. 

A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 

A 2014. év előtt keletkezett 12.971,4 millió forintos maradványból: 
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- 2.032,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem került felhasználásra, 
amelyből 1.966,1 millió forint az 1178/2013. (IV.5) és az 1965/2013. (XII.17) Korm. 
határozatokkal kormányablakok fizikai kialakítása céljára kapott forrásból keletkezett. 

- 15 millió forint a kormányablakok fizikai kialakításával összefüggésben keletkezett 
kötelezettségvállalás nem került teljesítésre, tekintettel arra, hogy a 2013-ban indult 
közbeszerzési bírság ügyében 2015. januárjában született meg a jogerős ítélet.  

- A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet által előírt feladat átadás-átvételi folyamatok során a 
feladatokat átvevő intézmények a KIH részéről a feladatokhoz dologi előirányzat biztosítása 
érdekében 51,7 millió forint 2013. évi meghiúsult kötelezettségvállalás visszahagyását 
kezdeményezte a KIH, hogy dologi előirányzatot is tudjon átadni a feladatokkal az átvevő 
intézményeknek. A visszahagyás megtörtént, a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2015. év első 
napjaira. 

A KIH-nek 2014. évben 4 868,1 millió forint maradványa keletkezett, amelyből 297,1 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt. 

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása: 
 
ÁROP-1.1.19-2012-2012-0003 „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumban” 

A projekt célja, hogy a minisztériumi tisztviselők számára elősegítse a stratégiai tervezésre és a 
hatásvizsgálatok elvégzésére vonatkozó új jogi környezet gyakorlati alkalmazását. 

ÁROP-1.2.7-2012-2012-0001 „Kormányhivatalok szervezetfejlesztése” 

A konstrukció célja a kormányhivatalok szervezeti átvilágítása és fejlesztése - különös tekintettel 
a szervezetek által ellátandó állami feladatok körének felülvizsgálatára, illetve a felülvizsgált 
feladatokhoz és a teljesítmény javításához igazodó szervezeti működés átalakítása. A 
szervezetfejlesztés része a személyi állomány felmérése, az ügyfélszolgálati feladatokat ellátó, 
megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkatársak kiválasztása figyelembe véve az 
esélyegyenlőségi elvek megvalósításának igényeit. 

ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 „Új közszolgálati életpálya” 

A közszolgálati életpálya projekt célja a közigazgatási személyzeti rendszer átalakítása, valamint 
a szervezetrendszert és az eljárásokat működtető személyi állomány fejlesztése a korábbi (az 
ÁROP-2.2.1. Személyügyi központ szervezetfejlesztése és teljesítmény-értékelés és ÁROP-
2.2.5. Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban elnevezésű kiemelt projektekben 
megvalósított) eredményeket integrálva, azokat kiegészítve, komplex rendszerré fejlesztve, 
figyelemmel a rendészeti és honvédelmi életpálya rendszer elemeivel való összhang 
biztosítására. 

ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001 „Kormányablakok munkatársainak képzése” 
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A projekt keretében sor került az NKE-n elméleti szinten oktatott kormányablak ügyintézők 
munkába illesztő képzésére.  

ÁROP-1.1.26-2013-2013-0001 „A Jó Állam koncepció támogatottságának növelése az 
együttműködés speciális területeinek erősítésével” 

A kormány megalakulása óta egyik fő feladatának tekinti a jó állam létrehozását. E cél nem 
pusztán szerkezeti átalakításokról szól, hanem egyben kultúra- és szemléletváltásról is, e 
szemléletváltást elősegítő projektelemek megvalósítása a fő cél. 

ÁROP 1.1.15-2012-2012-0001 „Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása” 

A projektben kialakításra kerültek ún. versenyképességi szerződések, amelyek olyan, az 
önkormányzatok és a helyi vállalkozók között létesített keret-megállapodások, amelyek helyi 
közszolgáltatások hatékonyságának javítását szolgálják.  A projekt zárásáig két ilyen 
megállapodás született Veszprémben, illetve Kecskeméten. A projekt során megtörtént négy 
közszolgáltatás átvilágítása, egy mikro innovációs ötletverseny lebonyolítása kb. 130 pályázó 
részvételével. Szintén a projekt keretében, a versenyképességi szerződésekhez kapcsolódóan egy 
képzéssorozatot szerveztünk, az ezt megalapozó tananyag kialakítása is a projekt egyik eleme 
volt.  

ÁROP 1.2.9-2012-2012-0001 „Ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása” 

Új megközelítésű, hatékony, egyablakos modellben zajló ügyintéző/ügyfél-kiszolgálási rendszer 
(portál) kialakítása.  Az ügyfélszolgálati munkát és az állampolgári tájékozódást támogató 
tudásmenedzsment-szolgáltatás tudástárának és tudásbázisának előkészítése. 

ÁROP-2.2.16-2012-2012-0004  „Jogalkalmazás javítása: A jogszabályi változások elvi és 
tartalmi megismerését szolgáló ismeretmegújító konferenciasorozat” 

ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001 „Szervezetfejlesztési Program” 

A jelen projekt keretében elindítandó szervezetfejlesztési program elsődleges célja a működési 
hatékonyság növelése. A program a szervezeten belüli működés javítására hat, s nem célja a 
jelenlegi közigazgatási intézményrendszer szerkezetének átalakítása. 

ÁROP-1.1.12-2011-2011-0001 "Közszolgálat a közigazgatásban" közigazgatási felmérés-sorozat 

A kutatás a projekt kapcsán a közigazgatási dolgozókat és az állampolgárokat is rendszeresen 
ismétlődő egy kvalitatív és egy kvantitatív módszerrel vizsgálja 3000 fős mintán, továbbá 10 
fókuszcsoportos vizsgálat és 12 mélyinterjú által. 

ÁROP-1.2.1-08/A-2008-0001 „Az egyes államigazgatási intézmények szervezetfejlesztése 
elnevezésű támogatási konstrukció részeként az ÁNTSZ és az OVSZ szervezetfejlesztése” 

A projekttől alapvetően elvárt eredmény, hogy javuljon a nevesített intézmények teljesítménye, 
vagyis a működés hatékonysága és a feladatellátás minősége. A projekt kiterjed mind a 
szervezetek meghatározott módszerekkel történő helyzetfeltáró vizsgálatára (szervezeti struktúra, 
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belső folyamatok és gazdálkodás elemzése), mind pedig a vizsgálat eredményeként 
megfogalmazódó javaslatok szervezeti végrehajtására. 

ÁROP-1.1.8-2011-2011-0001 „Stratégiai irányítás megújítása a központi közigazgatásban” 

A projekt stratégiai célja a központi közigazgatás koordináltabb és stratégia-központú 
működtetésének az elérése. E cél érdekében a központi közigazgatásban olyan változtatásokat 
kell elérni, amelyek eredményeképpen a szervezeti vezetők új eszközökhöz jussanak a 
szakpolitikai célok eredményesebb megvalósításához. 

ÁROP-2.2.16-2012-2013-0002 „Új Polgári Törvénykönyv elvi és tartalmi megismerését 
szolgáló képzéssorozat” 

Az Új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével, annak gyakorlati alkalmazását elősegítő 
képzések megvalósításának támogatása, ezzel elősegítve az érintett jogterületeken az egységes és 
hatékony jogalkalmazást. 

EKOP 1.A.3–2013–2013-0005 „A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által kezelt ingatlan-
portfólió számítógép által támogatott létesítménygazdálkodási rendszerének kialakítása”  

A KIH által vagyonkezelt, üzemeltetett, illetve bérelt ingatlanjainak, ezen ingatlanok adatainak, 
paramétereinek szerepeltetése az elektronikus létesítménygazdálkodási rendszer (CAFM) 
adatbázisában. 

EKOP 1.A.3–2013–2013-0007 „Kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus 
szolgáltatások használatára történő áttérés” 

A KKIR2 kiemelt projekt céljaival összhangban a KIM, majd a jogutód IM által üzemeltetett 
Elektronikus Beszámoló rendszer fejlesztése a projekt célja, amelynek keretén belül elektronikus 
akta rendszer kerül fejlesztésre. A KKIR2 projekt keretén belül megvalósult EBESZ rendszer 
technológiai fejlesztését követően rendszertanúsítás kerül elvégzésre, a tárolt beszámolók 
kapcsán mentési és archiválási feladatok, rendszerfejlesztések, majd az EBESZ rendszernek a 
Kormányzati Felhőbe költöztetése történik meg. 

EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése 
(KKIR2)” 

A projekt célja a közigazgatási szolgáltatások és turisztikai, illetve szabadidős tevékenységek 
egységes adatbázisának, integrált nyilvántartásának térinformatikai fejlesztése lovas és vízi 
jármódokra. Ennek érdekében legfőbb feladata egy országos szabadidős térinformatikai 
szolgáltatás (digitális térkép) létrehozása, mely tartalmazza a hazai szabadidős tevékenységek és 
a közigazgatási szolgáltatások adatbázisát, térképi megjelenítését. 

EKOP-1.2.26-2013-2013-0001 „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” 

Járási hivatalok eszközeinek fejlesztése, az eszközök használatához szükséges szoftverek 
beszerzése, képzések megvalósítása, illetve közös ügyviteli rendszer kialakítása. 
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EKOP-2.1.23-2013-2013-0001 „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok 
ügyfélszolgálati rendszerébe” 

Járási hivatalok és KAB-ok elektronikus rendszereinek fizikai és szoftveres összekötéséhez 
szükséges eszközök, szoftverek vásárlása, ügyviteli rendszerek, tudástár, stb. új szoftverek 
fejlesztése. 

EMA/2012/1.1.1 „Hatékony jogi segítségnyújtás menedékkérőknek” 

Az Európai Menekültügyi Alap 2012. évi allokációjából finanszírozott projekt a menedékkérők 
részére biztosított jogi segítségnyújtás hatékony megvalósításának elősegítését célozza. A 
tevékenység két eleme a jogi segítők felkészítése, valamint a tényleges jogi segítségnyújtás 
biztosítása a menedékkérők számára. 

TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”  

A kiemelt projekt célja a felnőtt magyar lakosság tanulási hajlandóságának ösztönzése, az 
alacsony informatikai és idegen nyelvi tudással rendelkezők képzésének támogatása.       

• Országos képzéstámogatási rendszer (háttér-informatikai rendszer) kialakítása  

• Kulcskompetencia (idegen nyelvi, informatikai) fejlesztést szolgáló képzések 
megvalósítása (legalább 100.000 fő bevonása)   

• A képzésekhez kapcsolódó mentori szolgáltatás megvalósítása 
 

TÁMOP 4.2.4. A/1-11/1-2012-0001 „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program” 

Mesterszakos hallgatóktól tapasztalt oktató kutatókig a kutatói életpálya minden szakaszában 
különböző összegű és időtartamú ösztöndíjat biztosít a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység 
ösztönzése, valamint a kutatói életpálya vonzóvá tétele céljából. 

• kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése 

• kutatói életpálya vonzóvá tétele  

•  a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek megerősítése 

• minőségi felsőoktatás és képzés fejlesztése 
 

TÁMOP 4.2.4 A/2-11/1-2012-0001  „Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozás és működtetése konvergencia 
program” 

A projekt célja a kimagasló oktatási és kutatási tevékenység ösztönzése minden 
tudományterületen, a kutatói életpálya vonzóvá tételének elősegítése, valamint kutatási 
támogatás biztosítása a kutatói életpálya minden szakaszában. A projekt hazai, hazatérő, határon 
túli, és - nemzetközi megállapodás alapján - külföldi hallgatók, illetve oktató-kutatók részére 
biztosít ösztöndíj támogatást. 
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TÁMOP 5.6.1 C-11/2-2011-0018 „Ne légy áldozat”  

Az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már bűncselekmény áldozatává vált 
személyek sérelmeinek kezelését célzó hatékony ellátórendszer kialakítása Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében. 

TÁMOP 5.6.1 C-11/2-2011-0024 „SANSZ”  

Az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már bűncselekmény áldozatává vált 
személyek sérelmeinek kezelését célzó hatékony ellátórendszer kialakítása Békés megyében. 

TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci 
reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” 

Az ország valamennyi büntetés-végrehajtási intézetét érintően a jogerősen kiszabott 
szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek, az előzetes letartóztatás alatt álló személyek, valamint 
a kényszergyógykezeltek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése és az 
elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése érdekében reintegrációs programok 
megvalósítása. 

TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 "Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási 
szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével" 

A projekt célja az aktív munkaerő-piaci politikák eredményességének és hatékonyságának 
javítása, az NFSZ által nyújtott szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a 
kapacitások bővítése, új feladatainak ellátásához szükséges feltételek megteremtése, az új 
szolgáltatási modell kiterjesztése. 

TIOP-3.3.1/A-12/2 "A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: 
akadálymentesítés" 

A fogyatékos személyek, továbbá az időskorú, nagycsaládos, mozgásukban vagy 
kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott emberek életminőségének javítása a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása útján. Jelen konstrukció a 
kormányhivatalok és az illetékességi területéhez tartozó, közszolgáltatást nyújtó és 
ügyfélforgalmat bonyolító szervezetek, ügyfelek fogadására szolgáló tereinek komplex (fizikai 
és infokommunikációs) akadálymentességének megteremetése.  

A KIH nem rendelkezik tulajdonosi részesedéssel gazdasági társaságban. 

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása: 

A behajthatatlan követelések elsősorban a KIH 2012. évi integrációjával, valamint az egyes 
projekteken dolgozó munkatársak határozott idejű jogviszonyával összefüggésben keletkeztek. A 
megkeresések eredménytelenek voltak, a végrehajtás költsége pedig aránytalanul magas lett 
volna az egyes tartozások összegéhez képest.  

Az üdültetési tevékenységgel kapcsolatos nyitott vevő követelések beazonosítása nehézkes, 
időigényes a KIH integrált gazdálkodási rendszerétől elkülönült rendszerben történő 
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számlakibocsátás miatt. A tevékenységgel kapcsolatos nyitott követeléseket a papír alapon 
rendelkezésünkre bocsátott beolvadáskori vevő analitikából kiindulva és a beolvadást követő 
időszakban kibocsátott számlákról az áfa bevallásokhoz rendelkezésünkre álló összegéből 
kiindulva lett meghatározva.  
A banki kivonatok alapján be nem azonosítható nyitó követelésekből a magánszemélyekkel 
szembeni követeléseket az óvatosság elvét követve az év zárását megelőzően kivezettük a 
könyveinkből, a vállalkozásokkal szemben fennálló követeléseket nyitott követelésként 
szerepeltetjük a beszámolóban. Ez utóbbiak folyószámla egyeztető levelek kiküldésével kerültek 
egyeztetésre. 

A KIH tartozásállománya 2014. I. negyedévében az előző év hasonló időszakához viszonyítva 
hasonlóan alakult. 

2014. április 30-át követően az ESZTV beolvadása jelentősen megnövelte a KIH 
tartozásállományát. A III. negyedévben finanszírozási forrás hiányában az üdültetési feladatok 
ellátásával jelentkező többletkiadások és az ESZTV korábban felhalmozott tartozásainak 
folyamatos rögzítésével az integrált gazdálkodási rendszerben a tartozásállomány tovább 
növekedett. 2014. december 04-én a 1652/2014. Kormányhatározat alapján a KIH 800,0 millió 
forint t céltámogatást kapott a tartozások csökkentésére, amely következtében 2014. december 
31-re a tartozásállomány 136,0 millió forintra csökkent, a kifizetése 2015-ben folytatódik. 

A KIH nem rendelkezik letéti számlával. 

Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 

Az előző évi maradványból 7,9 millió forint visszafizetési kötelezettséget írt elő a 1423/2014. 
(VII. 28. ) Kormány határozat, amelyet az NGM 20.956/2014. sz. levele alapján a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak 2014. 08. 27- én történt utalással teljesített a KIH. 

A 2014. évi bérkompenzáció elszámolása során a KIH-nek 1,2 millió forint befizetési 
kötelezettsége keletkezett, amelynek a jogszabálynak megfelelően 2015. évben tett eleget.  

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. 
határozat visszavonásáról szóló 1799/2014. (XII.19.) Korm. határozat intézkedése szerint a 
korábban a KIH 2014. évi elemi költségvetése beruházási során a 2014. évi beruházásokra fel 
nem használható 200 millió forint zárolt összegből 31,7 millió forint összeget feloldott, ezzel a 
KIH intézményi lejárt tartozásállományát nullára csökkentette. A 2014. december 31-i állapotot 
tükröző tartozásállomány az üzemeltetési feladatokkal és az EU projektekkel kapcsolatos lejárt 
tartozásokat mutat. 

Nincs a KIH felügyelete alá vont alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, 
gazdasági társaság. 
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14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím 

 
Az intézmény neve: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Törzskönyvi azonosítója: 795713 

Az intézmény honlapjának címe: www.uni-nke.hu 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: Egyetem) megalakulása óta eltelt két és fél év 
bebizonyította, hogy az Egyetem képes a közszolgálaton belül a polgári közigazgatás, a 
rendvédelem, a honvédelem és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásrendjének integrált hazai 
képzési központjává és az államtudomány, a hadtudomány, a katonai műszaki tudomány, a 
rendészettudomány és a határterületen kapcsolódó tudományágak művelésének szellemi 
műhelyévé válni. Az Egyetem további fejlődése csakis a nemzetközi térben képzelhető el. A 
2014-ben megfogalmazott szervezetfejlesztési akciók célja az Egyetem képességeinek 
megteremtése, amelyek lehetővé teszik, hogy a hazai és a nemzetközi tudományos élet 
meghatározó szereplőjévé váljon az államtudomány, a közigazgatás-tudomány, a hadtudomány, 
a katonai műszaki tudomány, a rendészettudomány és a kapcsolódó interdiszciplináris 
tudományok területén, valamint, hogy a közszolgálati hivatásrendek nemzetközi szinten is 
elismert képzési központja legyen.  

A 2014. évi kiemelt szervezetfejlesztési akciók négy csoportba sorolhatók. Az első 
szervezetfejlesztési lépéssorozat középpontjában az új Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar 
megalapításának előkészítése állt, ahol olyan szakemberek képzése fog megkezdődni, akik 
magas színvonalú nemzetközi jogi, politikai, gazdasági és európai uniós ismeretek birtokában 
képesek lesznek a nemzetközi kihívások kezelésére a hazai és az európai uniós közigazgatási és 
biztonságpolitikai intézményrendszer különböző szervezeteiben. A Kar a diplomataképzés 
megszervezésére is alkalmas szervezeti egységgé fejleszthető. 

A második szervezetfejlesztési lépéssorozat középpontjában az Államtudományi Intézet 
létrehozása állt, amellyel lehetővé válik az eddig különböző mélységben kutatott, a 
hagyományos és modern államtudomány körébe tartozó területeken (így például az 
alkotmányjog, az államelmélet, a hadtudomány, a rendészettudomány, biztonság- és 
védelempolitika stb.) egységes, azonos szintű és mélységű kutatási tevékenység megvalósítása, 
amely nemcsak a hazai, de a nemzetközi színtéren is kimagasló tudományos eredményekhez 
vezet. 

2014 harmadik kiemelt feladata volt a Rendészettudományi Doktori Iskola megalakításának 
előkészítése. 

A negyedik szervezetfejlesztési lépéssorozat középpontjában a három kar (HHK, RTK, KTK) 
képzési struktúrájának korszerűsítése áll, annak érdekében, hogy a hallgatók minden 
hivatásrendben naprakész, a legújabb nemzetközi kutatások eredményeit is közvetítő tudást 
kapjanak. 
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2014-ben további jelentős szervezeti átalakítás történt a rektorhelyettesi portfóliók tekintetében.  

Az Egyetem által ellátott többletfeladatok 2014-ben 

Az Egyetem 2014. évben birtokba vette új központját, a Ludovika főépületet és a hozzá tartozó 
Orczy parkot. A Főépület és a park üzemeltetése éves szinten 400,0 millió forint többletkiadást 
jelent az Egyetem számára. A jelentkező többletkiadásokat 2014-re részben rendezte az irányító 
szerv.  

Jelentős többletfeladatot rótt az Egyetemre a 2014. évben bonyolított pályázati tevékenység is. 
Elmondható, hogy a pályázatok pénzügyeinek ügyvitele, gyakorlata rendezett. 

A 2014. évtől a 273/2012 (IX.28.) Korm. rendelet szerinti köztisztviselők továbbképzésének 
lebonyolítása is az Egyetem kiemelt feladatát képezi, amely keretében mintegy 75 000 
kormánytisztviselő kötelező továbbképzését végzi. Az Egyetem 2014-ben továbbfejlesztette és 
biztonsággal működtette a közszolgálati továbbképzés rendszerét. A továbbképzési rendszert 
kiszolgáló infrastruktúra (elektronikus adatbázisok, szoftveralkalmazások, szerverek, irodai 
eszközök és ügyviteli szoftverek, valamint az ezek működtetéséhez szükséges emberi erőforrás) 
az Egyetem saját erőforrásain működik, külső (piaci) szereplőnek való kitettsége elhanyagolható. 
A továbbképzési rendszerben létrejövő valamennyi szellemi termék az Egyetem vagyonában 
van. Az Egyetem vállalkozási tevékenységet 2014. évben nem végzett. 

Az intézmény tulajdonosi/ vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, 
közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó 
adatok 

NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2013 áprilisában hozta létre a 100%-os tulajdonában álló 
NKE Szolgáltató Nonprofit Kft-t (továbbiakban: NKE Szolgáltató Kft.).  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 100%-os tulajdonában áll az NKE Szolgáltató Kft. A 
tulajdonosi jogok gyakorlója egy személyben az Egyetem rektora. Az Egyetem azzal a céllal 
hozta létre a társaságot, hogy gazdaságosan, hatékonyan lássa el az Egyetem által ráruházott 
feladatokat. 

A társaság 2014. évben 884,3 millió forint forgalom mellett 1,7 millió forint mérleg szerinti 
eredménnyel működött. A független könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy az 
egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad az NKE Szolgáltató Kft. helyzetéről.  

A társaság által ellátott tevékenységek:  

− kiadói és nyomdai tevékenység, 
− jegyzetellátás és egyetemi ajándéktárgyak forgalmazása, 
− büfé üzemeltetése, 
− épület, park és sportcentrum üzemeltetés, 
− egyetemi szállítási feladatok ellátása saját gépjárműparkkal, 
− rendezvényszervezés. 
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Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Az Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: 
Apertus Nkft.) az Egyetem 100%-os tulajdonában áll. 

A jogszabályi előírásnak megfelelően az Apertus Nonprofit Kft. ügyvezetője a Társaság 2014. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját, a kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági mellékletet 
elkészítette.  

A beszámoló legfontosabb adatai: 
- mérlegfőösszeg: 111 974 e Ft, 
- mérleg szerinti eredmény: 46 526 e Ft nyereség, 
- értékesítés nettó árbevétele közhasznú tevékenységből: 262 699 e Ft, 
- értékesítés nettó árbevétele vállalkozási tevékenységből: 19 706 e Ft, 
- társasági adófizetési kötelezettség: 225 e Ft, 
- jegyzett tőke: 25 500 e Ft, 
- saját tőke: 65 813 e Ft. 

A saját tőke-jegyzett tőke aránya az előző évhez képest növekedést mutat. A bevallások, 
befizetések rendben megtörténtek, a Társaság adó-és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett. 

A Társaság által ellátott tevékenységek:  

− Informatikai szoftverfejlesztés, 
− Informatikai üzemeltetés, 
− e-learning fejlesztési tevékenység, 
− e-learning szakrendszer üzemeltetése. 
 

A Társaság tervező és fejlesztői kapacitást, hardver- és alkalmazás-üzemeltetési kapacitást, 
ügyfélszolgálati kapacitást (a továbbiakban: alapszolgáltatás) biztosít ezen feladatok ellátásához. 
A Társaság az alapszolgáltatásként meghatározott feladatokat folyamatosan ellátja, ezért az 
Egyetem szolgáltatási díjat fizet. Az alapszolgáltatásokon felül, külön megállapodás alapján a 
Társaság további szolgáltatásokat is elláthat az Egyetem számára, illetve az Egyetem által 
meghatározott mértékű saját vállalkozási tevékenységet is végezhet. 

Az Apertus Nonprofit Kft. az Alapító Okiratában foglalt céljainak megfelelően a közszolgálati 
továbbképzési rendszer működtetésén túl olyan proaktív, előremutató fejlesztési feladatokat is 
vállal, amelyek a fenntartó Nemzeti Közszolgálati Egyetem szolgáltatási színvonalát emelik, 
feladatellátását hatékonyabbá teszik. A cég üzleti terve tehát egyaránt tartalmazza a 
továbbképzési rendszer működéséhez szükséges alapszolgáltatásokat, valamint a proaktív 
fejlesztési szolgáltatásokat.  

A 2014. évben elkészült, az Egyetem számára átadott informatikai és e-learning fejlesztések a 
következők voltak: 

− Alap és szakvizsga kormányhivatali illetékesség adminisztráció 
− Egyedi képzés és vizsgaszervező rendszerek fejlesztése 
− Elégedettségmérő rendszer 
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− Elektronikus panaszkezelő 
− Intranet új belső támogató alkalmazások (munkaterv-támogatás) 
− KTK támogató rendszer 
− Tanúsítvány-hitelesítés 
− Informatikai biztonsági e-tananyagok 
− Vezetőképző e-tréningek 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   11 264,9 5 519,3 5 519,3 16 384,8 15 054,4 133,6% 91,9% 

  ebből: személyi juttatás 3 810,3 2 771,7 2 771,7 5 202,8 5 153,2 135,2% 99,0% 

Bevétel   5 314,4 1 831,2 1 831,2 6 302,3 6 302,4 118,6% 100,0% 

Támogatás   6 367,5 3 688,1 3 688,1 7 126,3 7 126,3 111,9% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   2 539,3 –   2 956,2 2 956,2 116,4% 100,0% 

Létszám (fő)    673,0 683,0 - - 686,0 - - 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 5 519,3 1 831,2 3 688,1 2 771,7 683 

Módosítások jogcímenként            

Kormány hatáskörben végrehajtott módosítások 24,7 0,0 24,7 14,7  35 

 - Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. évi 
január havi fedezete 

0,1   0,1   
  

 - a 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról szóló 1146/2014. (III.18.) 
Korm. hat. 

3,0   3,0   

  

 - az 1201/2014. (IV.1) Korm. hat. alapján a 
költségvetési szerveknél fogl. Kompenzációjához 
biztosított támogatás 

17,4   17,4 14,8 
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 - az 1201/2014. (IV.1) Korm. hat. alapján a 
költségvetési szerveknél fogl. Kompenzációjához
biztosított fel nem használt támogatás 
visszafizetése 

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

  

 - Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. évi 
február - június havi fedezete 

1,0   1,0   
  

 - a 1813/2014. (XII.19.) Korm. hat. alapján a 
Stipendium Hungaricum ösztöndíj fedezetére 
biztosított tmámogatás 

3,4   3,4   

  

Irányítószervi hatáskörben végrehajtott 
módosítások 

4 822,2 1 408,7 3 413,5 456,2 
  

 - a KIM IX-7/20/2/2014. ügyirat alapján a 
Ludovika Campus többletkiadásaira biztosított 
támogatás 

100,0   100,0   

  

 - a KIM IX-7/20/12/2014. ügyirat alapján 
Ludovika Campus beruházásra 1186/2013. (IV.9) 
Korm.hat.alapján biztosított forrás 

1 151,0   1 151,0   

  

 - a KIM IX-7/20/11/2014. ügyirat alapján 
2014.május 22-24.között megrendezésre kerülő 
közig.-tud. Konferencia kiadásaira 

4,7   4,7 0,6 

  

 -  a KIM IX-7/20/15/2014. sz. ügyirat alapján az 
NGM/10076/3/2014. engedélyre hivatkozással a 
közig.szervek által befizetett normatív támogatás 
többletbevétel 

1 404,1 1 404,1 0,0 455,0 

  

 - a KIM IX-7/20/17/2014. ügyirat alapján a 
magyar Alaptörvényről októberben tartandó 
konferencia kiadásaira kapott támogatás 

3,5   3,5 0,6 

  

 - a GF/KIF/587/9/3/2014. sz ügyirat 1970/2013. 
(XII)18. korm hat) Ludovika KTK Kollégium 
beruházásra kapott támogatás 

2 100,0   2 100,0   

  

 - A GF/KIF/587/1458/1/2014. sz. ügyirat alapján 
engedélyezett többletbevétel 

4,6 4,6     
  

 - az 1799/2014.(XII.16.) korm.hat végrehajtása a 
tartozásállomány rendezésére kapott támogatás 

54,0   54,0   
  

 - a 22522/2014. sz. megállapodás alapján kapott  
Országos Dokumentumellátási rendszer 
működtetésére kapott támogatás  

0,3   0,3   

  

Saját hatáskörben végrehajtott módosítások 6 018,6 6 018,6 0,0 1 960,2   

 - 2013. évi jóváhagyott költségvetési maradvány 
előirányzat beemelése 

2 956,2 2 956,2 0,0 478,0 
  

 - az ÁROP-1.1.21 pályázatra kapott támogatás 41,8 41,8   28,0   

 - az ÁROP-1.2.9 pályázatra kapott támogatás 60,2 60,2   5,4   
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 - az ÁROP-2.2.13 pályázatra kapott támogatás 43,2 43,2   16,9   

 - az ÁROP-2.2.19 pályázatra kapott támogatás 325,5 325,5   145,5   

 - az ÁROP-2.2.20 pályázatra kapott támogatás 580,0 580,0   315,7   

 - az ÁROP-2.2.21 pályázatra kapott támogatás 732,9 732,9   465,6   

 - az ÁROP-2.2.22 pályázatra kapott támogatás 315,4 315,4   197,3   

 - az ÁROP-2.2.24 pályázatra kapott támogatás 37,8 37,8   23,7   

 - az ÁROP-2.2.5 pályázatra kapott támogatás 533,1 533,1   267,6   

 - az ÁROP-3.2.2 pályázatra kapott támogatás 78,3 78,3   27,8   

 - a TÁMOP 4.2.1 projekt megvalósítására kapott 
támogatás 

134,4 134,4   105,1 
  

 - a TÁMOP 4.2.2 projekt megvalósítására kapott 
támogatás 

25,9 25,9   2,7 
  

 - Bursa Hungarica ösztöndíjakra átvett támogatás 12,3 12,3       

 - Erasmus pályázat megvalósítására kapott 
támogatás 

54,4 54,4     
  

 - Egyéb "kis" pályázatokra kapott támogatás 98,9 98,9   55,8   

 - NMHH Együttműködési keretmegállapodás 
alapján kapott támogatás 

2,0 2,0     
  

 - 3511/03753 sz. szerződés szerint Nemzeti 
Kulturális Alaptól érkezett támogatás 

0,6 0,6     
  

 - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás       -174,9   

 - Intézményi bevétel kiesés -14,3 -14,3       

2014. évi módosított előirányzat 16 384,8 9 258,5 7 126,3 5 202,8 718 

 

Főbb kiadási tételek alakulása 

Az Egyetem eredeti kiadási előirányzatát 5 519,3 millió forintban állapította meg a költségvetési 
törvény, mely év közben 16 384,9 millió forintra módosult. A teljesítés 15 054,4 millió forint 
volt, azaz a kiadások 91,9 %-ban teljesültek. 

A kormányzati hatáskörben 24,7 millió forint előirányzat módosításra került sor, az alábbiak 
szerint: 

− Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. január havi fedezetének biztosítása érdekében 
átcsoportosított 0,1 millió forint támogatás, amelyet az Egyetem ösztöndíjként fizetett ki 
2014. márciusában; 

− A 2014. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról szóló 1146/2014. (III.18.) Kormányhatározat 2.a pontja alapján 
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3,0 millió forint támogatást a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar használta fel, az 
elszámolás megtörtént; 

− Az 1201/2014. (IV.1) Kormányhatározat alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
kompenzációjához biztosított 17,2 millió forint előirányzat, amelyet a kormányhatározatban 
meghatározott személyi juttatásokra fordított az Egyetem. Az elszámolás 2014-ben 
megtörtént, a fel nem használt támogatást 0,2 millió forintot az Egyetem visszautalta az 
irányító szerv részére; 

− A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. február-június havi fedezetének biztosítása 
érdekében kapott 1,0 millió forint, teljes egészében ösztöndíjként került kifizetésre az 
érintettek részére; 

− A 1813/2014.(XII.19) Korm. határozat alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 
kiadásainak teljesítéséhez biztosított 3,4 millió forintból 1,7 millió forint 2014-ben került 
kifizetésre az érintettek részére, a 2015. évre eső rész kötelezettségvállalással terhelt 
maradványként került kimutatásra a 2014. évről készített beszámolóban. 

 

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott 4 822,2 millió forint előirányzat módosításra került 
sor, az alábbiak szerint: 

− a Ludovika Campus többletkiadásaira, üzemeltetési költségeire az intézmény részére 100,0 
millió forint többletforrás került biztosításra, amelyet teljes egészében a Ludovika Campus 
főépületének üzemeltetésére fordított az Egyetem; 

− a 1186/2013. (IV.9) Kormányhatározat alapján az irányító szerv fejezeti kezelésű 
előirányzatai között megtervezett a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika 
Campusban” beruházásra kapott 1 151,0 millió forint előirányzat;  

− a 2014. május 22-24. között megrendezésre kerülő Közigazgatás-tudományi konferencia 
kiadásaira kapott 4,7 millió forint támogatást a Network of Instituts and Schools of Public 
Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee) 22. éves közigazgatás-tudományi 
konferenciájának megrendezésével kapcsolatos költségekre került felhasználásra teljes 
összegében. A támogatással 2014.év augusztusában elszámolt az Egyetem; 

− az NGM/10076/3/2014. engedélyre történő hivatkozással beemelésre került a közigazgatási 
szervek által befizetett normatív támogatás többletbevétel előirányzata, amely 1 404,1 millió 
forint. A felhasználását a köztisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) 
Kormányrendeletben meghatározott feladatokra fordította az Egyetem; 

− a 2014. év októberében Rómában megtartott magyar Alaptörvényről szóló konferencia 
kiadásaira kapott 3,5 millió forint teljes egészében a konferencia megtartásával kapcsolatban 
felmerült költségekre került felhasználásra és elszámolásra; 

− az Egyetem 2014. évi előirányzatai a 2013. évi CCXXX. számú 2014. évi költségvetési 
törvény 23.§. (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a KTK kollégium beruházás 
előkészítéséhez és megvalósításához 2 100,0 millió forint előirányzat került biztosításra,  

− az irányító szerv előzetes engedélyével beemelésre került az ingatlan értékesítésből, egyéb 
tárgyi értékesítésből, továbbá részesedések megszűnéséhez kapcsolódó 4,6 millió forint 
többletbevétel előirányzata, amelyet informatikai eszközök beszerzésére fordított az Egyetem; 

− az 1799/2014.(XII 16.) Korm. határozatból adódóan tartozásállomány rendezésére 54,0 millió 
forint került biztosításra az Egyetem részére, amelynek felhasználása és elszámolása 
megtörtént; 

− az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, országos Dokumentum-ellátási 
rendszer működtetésének támogatására 2014. decemberében kapott 0,3 millió forint teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt maradványként került bemutatásra a 2014. évről 
készített beszámolóban. 
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Az intézményi hatáskörben végrehajtott 6 018,6 millió forint előirányzat módosításra került 
sor, az alábbiak szerint: 

− 2013. évi költségvetési maradvány előirányzat beemelése: 2 956,2 millió forint; 
− egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzat beemelése: 105,7 millió forint 

(Erasmus, Corepol, Leonardo, stb. pályázatok); 
− a Nemzeti Kulturális Alaptól érkezett támogatás előirányzatosítása 0,6 millió forint. A 

támogatást teljes összegében felhasználtuk; 
− központi költségvetési szervtől összesen 2 722,1 millió forint működési célú és 248,3 millió 

forint felhalmozási célú támogatást kapott Egyetemünk különböző pályázati feladatokra 
(pl.:ÁROP, TÁMOP); 

− bevételi elmaradás miatti előirányzat korrekció: -14,3 millió forint. 
 

A személyi juttatások kiadásai előirányzat módosításai a 2013. évi költségvetési maradvány, a 
közszolgálati tisztviselők továbbképzésével, valamint az Egyetem pályázatainak lebonyolításával 
kapcsolatos feladatok fedezetére kerültek beemelésre. A feladatok teljesítésének hatása a törvény 
szerinti illetmény, munkabér, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai és a külső személyi 
juttatások kiadási jogcímeken érvényesült. 
 
A személyi juttatások előirányzatának alakulását az alábbi tényezők módosították jelentős 
mértékben: 

− az NGM/10076/3/2014. engedélyre hivatkozással a közigazgatási szervek által befizetett 
normatív támogatás többletbevétel előirányzat beemelése, 455 millió forint a közszolgálati 
tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet 6. §-ban felsorolt 
feladatok elvégzésére; 

− a 2013. évi beszámoló szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatának 
beemelése 478,3 millió forint összegben; 

− az intézményben folyó pályázatok személyi juttatások kiadásai előirányzat beemelése 
összesen 1 657,1 millió forint. 

 

A személyi juttatások eredeti előirányzata az évközi módosítások következtében csaknem 
megduplázódott. A felhasználás a személyi juttatásoknál 99%-os volt és a maradvány is 
kötelezettségvállalással terhelt. A járulék felhasználás is hasonló mértékű, sőt még egy kicsivel 
magasabb értékű (99,5%) is.  

Az intézményi alaptevékenységre a teljes felhasználás 70%-át fordította az Egyetem, a 
pályázatokra való ráfordítás 30%. A felhasználás háromnegyedét (74%) a foglalkoztatottak 
juttatásai tették ki, míg a külsőké a negyedét (26%). 

A rendszeres személyi juttatások előirányzata év közben jelentősen nőtt (+34%), a nem 
rendszeres juttatások két és félszeresére nőtt (+158%), a külső személyi juttatások teljesítése 
pedig kiugróan tértek el pozitív irányba (+554%). Az előirányzat kiugró arányú növekedése a 
továbbképzési normatíva és az ÁROP pályázatok többletfeladatok teljesítéséből következik. 
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Ez a sajátosság a foglalkoztatottak számának alakulásában is tükröződik, mivel nem csak a 
negyedik kar indításának előkészítése miatt nőtt fenntartói döntéssel a működési (920 főről 956 
főre) és így a költségvetési létszám (683 főről 718 főre) is, de az engedélyezett létszámkeretbe 
nem tartozók száma is jelentős volt (104 fő). 

Összefoglalva a 2014. évi költségvetés személyi juttatásainak és előirányzott járulékainak éves 
felhasználása alapján a teljesítési adatok szinte 100%-os teljesítést mutatnak, amelyek a 
decemberi áthúzódó szerződések személyi kifizetéseit és annak járulékait már nem tartalmazzák. 
A kötelezettségvállalással terhelt személyi és járulék maradvány 57,3 millió forint. 

A dologi kiadások előirányzat módosításai a 2013. évi költségvetési maradvány, a közszolgálati 
tisztviselők továbbképzésével, az Egyetem pályázatainak lebonyolításával, a Ludovika Campus 
beruházás fordított általános forgalmi adójával, a Ludovika Campus főépületének 
üzemeltetésével és az év végi tartozásállomány csökkentésével kapcsolatos feladatok fedezetére 
kerültek beemelésre. 
 
A készletbeszerzésekre fordított kiadások mintegy felére csökkentek az előző évhez képest, 
amelynek oka egyrészt a könyvbeszerzés számviteli minősítése, másrészt a takarékos 
gazdálkodás. 
 
A dologi kiadások teljesüléséből egyértelműen látható, hogy a Ludovika Campus és az Orczy 
park átvétele megközelítőleg 400,0 millió forinttal növelték meg az üzemeltetési kiadásokat. A 
többlet feladat forrása részben a dologi sorokon történő megtakarítás, és az irányító szerv 
részéről átadott 100,0 millió forint támogatás.  
 
Az előző évhez, valamint a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest kiugróan megnövekedtek a 
kommunikációs szolgáltatásokra, valamint a szakmai tevékenységet segítő, illetve egyéb 
szolgáltatásokra fordított kiadások, amely a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének 
lebonyolításával, valamint az egyetemi pályázatokkal kapcsolatos feladatoknak köszönhető. 
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulását az alábbi tényezők módosították jelentős 
mértékben: 

− az NGM/10076/3/2014. engedélyre hivatkozással a közigazgatási szervek által befizetett 
normatív támogatás többletbevétel előirányzat beemelése 626,3 millió forint, a közszolgálati 
tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet 6. §-ban felsorolt 
feladatok elvégzésére; 

− a 2013. évi beszámoló szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatának 
beemelése 354,1 millió forint összegben; 

− az intézményben folyó pályázatok előirányzat beemelése összesen 573,6 millió forint 
összegben; 

− a Ludovika Campus beruházásra a 1186/2013. (IV.9) Kormány határozat alapján biztosított 
160,5 millió forint; 

− a 1970/2013. (XII.18.) Korm. határozat alapján a Ludovika KTK Kollégium beruházásra 
biztosított 366,5 millió forint; 

− a Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa kifizetések miatti kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás 410,0 millió forint összegben; 

− a Ludovika Campus többletkiadásaira 100,0 millió forint; 
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− a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. 
határozat visszavonásáról szóló 1799/2014.(XII.19.) Korm. határozat végrehajtása 54,0 millió 
forint. 

Jelentősebb tételt képviselő kiadási jogcímek: 

− Üzemeltetési anyagok beszerzése 108,5 millió forint, 
− Informatikai szolgáltatások igénybevétele 306,4 millió forint, 
− Közüzemi díjak 236,4 millió forint, 
− Bérleti és lízing díjak 172,7 millió forint, 
− Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 364,0 millió forint, 
− Egyéb szolgáltatások 860,8 millió forint, 
− Reklám és propaganda kiadások 123,1 millió forint, 
− Egyéb dologi kiadások 139,0 millió forint. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások előirányzatának alakulását 2014. évben az alábbi 
tényezők módosították jelentős mértékben: 

− doktorandusz ösztöndíjak fedezetének 44,1 millió forint átcsoportosítása a dologi 
kiadásokból, további 12,0 millió forint átcsoportosítása személyi juttatások kiadási 
előirányzatról; 

− az intézményben folyó pályázati ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat beemelése 53,7 
millió forint összegben; 

− Bursa Hungarica ösztöndíjakra átvett támogatás előirányzatának beemelése 
12,3 millió forint összegben; 

− a 1813/2014.(XII.19) Korm. határozat alapján a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 
kiadásainak teljesítéséhez biztosított 3,4 millió forint előirányzat beemelése. 

A hallgatói juttatások tekintetében az intézményi eredeti előirányzat 171,6 millió forint volt, 
amelynek teljesülése 297,5 millió forintot tett ki év végén, ennek megfelelően évközi 
előirányzat-módosítás vált szükségessé.  

A kifizetések mértékét jelentősen befolyásolta a hallgatói létszám alakulása, valamit jelentős volt 
a doktoranduszoknak kifizetett ösztöndíj. Többlet előirányzat került beemelésre Bursa 
Hungarica, Stipendium Hungaricum, valamint Erasmus ösztöndíjakra. A Jó Állam ösztöndíjra 
2014. évben szintén történt pénzügyi teljesítés. 

A kötelezettségvállalással terhelt ösztöndíj maradvány 1,7 millió forint, ez teljes egészében 
Stipendium Hungaricum ösztöndíj. 

Egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulását 2014. évben az alábbi tényezők 
módosították jelentős mértékben: 

− nemzetközi tagdíjak előirányzat fedezetének biztosítása 18,8 millió forint összegben, 
− biolabor pályázat utólagos ellenőrzése során kifogásolt összeg támogató részére történő 

visszautalás előirányzat fedezet biztosítása 1,1 millió forint összegben, 
− Visegrádi Alap The Political Integration of migrants in V4 pályázat 1,0 millió forint, amely 

kötelezettségvállalással terhelt maradványként került bemutatásra a 2014. évről készített 
beszámolóban, 
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− átcsoportosítás az Egyetem részére 2012-ben a Nemzeti Államigazgatási Központtól a 
kormányablak dolgozók képzésével kapcsolatos feladatokra kapott 74,0 millió forint 
támogatás visszafizetésének előirányzat biztosítása érdekében. 

 
Egyéb felhalmozási célú kiadások javára átcsoportosításra került sor 1,0 millió forint 
összegben a világításkorszerűsítésre kapott kölcsön törlesztésének előirányzat fedezet biztosítása 
érdekében. 

A felhalmozási kiadások előirányzat módosításai a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt 
költségvetési maradvány, a Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódó támogatások, valamint a 
pályázatokkal kapcsolatos beszerzések fedezetét biztosították. 

A felhalmozási kiadások között a létszámbővítés miatt jelentkező férőhely kialakítási igényekhez 
kapcsolódó beszerzések, az ISZK licencvásárlásai jelentkeztek, a Ludovika épületébe költözés 
kapcsán felmerült, valamint a pályázatokkal kapcsolatos kiadások szerepelnek. Jelentős tétel volt 
az NKE Szolgáltató Kft. feltőkésítése az Egyetem részéről 85,0 millió forint értékben.  

A beruházási kiadások előirányzatának alakulását 2014. évben az alábbi tényezők módosították 
jelentős mértékben: 

− az NGM/10076/3/2014. engedélyre hivatkozással a közigazgatási szervek által befizetett 
normatív támogatás többletbevétel előirányzat beemelése 204,0 millió forint összegben a 
közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet 6. §-
ban felsorolt feladatok elvégzésére, 
a 2013. évi beszámoló szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatának 
beemelése 2 036,9 millió forint összegben, 

− a Ludovika Campus beruházáshoz kapcsolódó fordított áfa kifizetések miatti kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás - 410,0 millió forint, 

− a Ludovika Campus beruházásra 1186/2013. (IV.9) Kormányhatározat alapján biztosított 
990,5 millió forint, 

− a 1970/2013. (XII.18.) Korm. határozat alapján a Ludovika KTK Kollégium beruházásra 
biztosított 1 733,5 millió forint, 

− az intézményben folyó pályázatok beruházási kiadásainak előirányzat beemelése összesen 
316,9 millió forint 

− intézményi működési bevétel kiesésből eredő előirányzat csökkentés 14,3 millió forint,  
− átcsoportosítás a Ludovika beruházásra kapott támogatás visszautalására 

- 8,8 millió forint, 
− a 2014. évi Ludovika Campus beruházásra biztosított támogatásból dologi kiadásokra történő 

átcsoportosítása - 10,6 millió forint. 
 
Az intézményi bevételek alakulása 
 
Évről évre nő a közszolgálati ösztöndíjas hallgatók létszáma, ezzel párhuzamosan az önköltséges 
képzésben részt vevő hallgatók létszáma folyamatosan csökken, amely jelentős bevételkiesést 
eredményez.  

A saját bevételek az eredeti intézményi tervhez képest jelentősen elmaradtak. Az oktatási bevétel 
mintegy 331,0 millió forinttal kevesebb a tervezett szintnél, a tisztviselői normatíva befolyt 
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bevétele is a 2 100,0 milliós bevételi terv alatt maradt, míg az egyéb saját bevételek is csupán 46 
%-ban teljesültek. 
Jelentős az Egyetem „kisebb” pályázatokból származó egyéb működési célú bevétele mintegy 
105,7 millió forint (Erasmus, Leonardo, Corepol pályázatok, stb.), amelyek forrásbővítésként 
jelentkeznek intézményünk költségvetésében. 

2013. évi maradvány  

A 2013. évi költségvetési maradvány 2 956,2 millió forint volt.  
 
A 2014. év végi ellenőrzések kapcsán derült ki, hogy a 2013. évi maradvány-elszámolásba 
tévesen került be a teljesített tételek közé, a Kutatóközpont által 2014. június 30-ig el nem költött 
összeg. A fel nem használt támogatás összege összesen 18,2 millió forint, amely elvonásra 
felajánlásra került. 
 
A 2014. évi maradvány 

A 2014. év ben képződött 1 330,5 maradvány áthúzódó kötelezettségekből, feladatokból 
keletkezett. 
 
Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 

− ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 - Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak 
A projekt célja a közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztésével annak elősegítése, hogy az 
önkormányzati köztisztviselők gyorsan és eredményesen tudjanak alkalmazkodni a változó 
jogszabályi, gazdasági, társadalmi környezethez, elvárásokhoz és a modern közigazgatás 
igényeihez. Az új közigazgatási életpályát támogató továbbképzési rendszer hiánypótló, modern 
tematikájú és munkaidő kímélő módszereket alkalmazó oktatást feltételez. 

− ÁROP-2.2.20-2012-2013-0001 - Kormányablakok munkatársainak képzése 
A kormányablak ügyintéző képzés az ügyfélbarát közigazgatás megvalósításának egyik 
legfontosabb eszköze, amelynek segítségével lehetővé vált, hogy professzionális és gyors 
hatósági ügyintézéssel várják az állampolgárokat az integrált ügyfélszolgálatokon. A projekt 
célja a kibővült feladat-és hatáskörrel megnyíló kormányablakokban olyan képzett személyi 
állomány biztosítása volt, amely képes a XXI. századnak megfelelő, színvonalas közigazgatási 
szolgáltatásokat nyújtani. A kormányablak ügyintézők az öt modulban – a közigazgatás 
működésével, kapcsolatos alapismeretekkel, az eljárások megismerésével, az ügyfélszolgálati 
készségek fejlesztésével - olyan széleskörű tudásra tettek szert, amellyel gyorsan és 
eredményesen tudják az egyablakos ügyintézés során megoldani a hozzájuk forduló ügyfelek 
gondjait. A korábban szétaprózott ügyfélszolgálati tevékenységek a kormányablakokba 
integrálva hatékonyabb ügyintézést biztosítanak. 

− ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001 - Tudásalapú közszolgálati előmenetel 
A projektnek köszönhetően az Egyetem olyan egyedülálló közszolgálati tudásbázissá vált, amely 
minden, a Magyary program által előírt kritériumnak megfelel. A 980 millió forint 
összköltségvetésű program hét fejlesztési területet érintett. A projekt keretében megvalósult a 
közszolgálat közös (közigazgatási, rendészeti, honvédelmi és nemzetbiztonsági) 
tudástartalmának fejlesztése és beépítése a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület 
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alap-és mesterképzéseibe. Kidolgozásra került húsz közszolgálati graduális tantárgy, sor került 
tíz, nemzetközi együttműködési programban való részvételre. 

− ÁROP-2.2.19-2013-2013-0001 - Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése 
A projekt megalapozta az Egyetem közszolgálati e-learning minőségirányítási feladatkörének 
gyakorlását, tágabb célcsoportban elterjesztette és „domesztikálta” a hagyományostól eltérő, 
elektronikus továbbképzési formákat. A projekt alatt kidolgozásra került 35 e-learning tananyag, 
ebből 5 jelenléti oktatással “kevert” blended tréning, kettőhöz szimulációs oktatási környezet is 
készült. A 35 tananyag kifejlesztéséhez kapcsolódóan 10 000 fő képzése is megvalósult a projekt 
keretében, így valamennyi indikátor teljesült. 

− ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 - Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés 
áttekintése 

Magyarországon, az integritás-irányítási rendszer bevezetésének és az ezt megalapozó 
szakirányú továbbképzésnek csak egyetlen, kísérleti előzménye volt, így a projektben létrejött 
fejlesztések egyedinek tekinthetőek. Az Egyetem minősített közigazgatási és szakirányú 
továbbképzési, kapcsolódó tananyag-fejlesztési, valamint tréningtevékenységét az EU és az 
OECD ország-jelentése sikeresnek és kiemelkedő fontosságúnak értékeli. A projekt 
megvalósítása során, az Egyetemen új továbbképzési szak született, számos tananyag íródott, 
valamint megalakult az Integritás Tudásközpont. 

− ÁROP-1.2.9-2012-2012-0001 - Ügyfélszolgálati élethelyzetek és eljárások kidolgozása 
Az Államreform Operatív Program támogatásával megvalósult „Ügyfélszolgálati élethelyzetek 
és eljárások kidolgozása” c. ÁROP-1.2.9-2012-2012-0001 kiemelt projektben az Egyetem, mint 
konzorciumi partner vett részt. A projekt megvalósítása során, az Egyetemen 200 darab tananyag 
készült. 

− ÁROP-2.2.13-212-2012-0001 - Közigazgatási Vezetői Akadémia 
A projekt hazánkban elsőként integrálta az államigazgatásban dolgozó állami vezetők, a 
versenyszférában működő szervezetek, valamint az Egyetemen dolgozó oktatók, tudományos 
munkatársak vezetésfejlesztési ismereteit. A Közigazgatási Vezetői Akadémia című projekt 
kedvezményezettje az Egyetem. A 208 millió forint összértékű projekt keretében közigazgatási 
vezetőképzési rendszer jött létre, számos módszertani felkészítő anyag, tananyag, tréningcsomag 
készült. A kiemelt projekt célja a kormánytisztviselői előmeneteli rendszerbe illeszthető, 
kreditrendszerű, kompetencia alapú, moduláris szerkezetű közigazgatási vezetőképzési rendszer 
kiépítése volt. 

− ÁROP - 2.2.24 - Közigazgatásban dolgozók képzése a konvergencia régióban a 
közigazgatási és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga ismeretekre, 
valamint az ÁROP-3.2.2 - „Közigazgatásban dolgozók képzése a Közép-magyarországi 
régióban a közigazgatási- és ügykezelői alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga 
ismeretekre” 

A projektek közvetlen célja, hogy minél több tisztviselő vehessen részt a közigazgatási 
vizsgarendszerben, ezáltal sikeresen és hatékonyan alkalmazza a megszerzett, rendszerezett 
tudásanyagot, melyre a továbbképzéseken szerzett ismeretek építhetők. A projektek további 
célja, hogy biztosítsák a közigazgatási vizsgák ismeretanyagának minél szélesebb körben való 
megismerését, számonkérését, a tisztviselők általános közigazgatási ismeretszintjét, ezáltal is 
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támogatva a közszolgálati életpályarendszer megújítását, a kormányzat hatékony 
személyzetpolitika kialakítását és az állam által nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését, 
az ügyfélbarát és etikus eljárások kialakítását. A projekt általános céljai illeszkednek 
mindazokhoz a kormányzati elképzelésekhez, melyek a közszolgálati életpályarendszer 
megújításához, a kormányzat hatékony személyzetpolitika kialakítását és az állam által nyújtott 
szolgáltatások színvonalának emelését, az ügyfélbarát és etikus eljárások kialakítását célozzák. 

− ÁROP-2.2.5-2008-0001 - Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban 
A projekt négy kedvezményezettje közül egy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az 1 831,2 
millió forint összértékű projekt megvalósítása során a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számos 
területen ért el kiemelkedő eredményeket. Új képzési és kutatóközpont alakult, új mesterszak 
került kifejlesztésre. Egyedülálló hivatásetikai képzéssorozat valósult meg, továbbképzési- és 
vizsgaportál jött létre. Szakmai cél volt egy olyan egyedülálló intézmény-, program- és 
képzésfejlesztés, amely egységben biztosítja a három hivatásrend (közigazgatás, rendészeti, 
katonai) nemzetközi szakismeretekben való jártasságát. 

− TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 - Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások – GIGA 
A projekt célja a kritikus infrastruktúra védelem területén, nemzetközi színvonalon (és 
együttműködésben) végzett kutató-fejlesztő tevékenységhez szükséges kritikus tömegű 
humánkapacitás konszolidációja, szükség szerinti fejlesztése, valamint az e területeken végzett 
innováció támogatása. 

− TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 - Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban – 
KOVÁSZ 

A projekt általános célja, igényfelmérésre alapozottan, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
képzési portfoliójának szinergiában megvalósuló fejlesztése, hogy a képzési rendszere képes 
legyen a feltárt hiánytudások pótlására a megfelelően felkészített hallgatókkal, majd 
szakemberekkel, mindezek mellett pedig felkutassa azon tehetségeket, akik a későbbiekben 
oktatókká válnak és bevonhatók a kutatásokba. 

− TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0023 - A tudományos képzés műhelyeinek átfogó fejlesztése 
Budapesti Corvinus Egyetemen és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen  

A projekt célja a Budapesti Corvinus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos 
képzési műhelyeinek komplex fejlesztése a minőségi tudományos utánpótlás nevelés érdekében. 
Rövid távon cél, hogy lehetőség kerüljön biztosításra tehetséges hallgatóink számára az egyedi 
és közösségi tudományos fejlődésre. Ennek érdekében a képzési program szakmai színvonalának 
növelését, a kiszolgáló infrastruktúra fejlesztését, hallgatói aktivitás fokozását, a disszeminációs 
tevékenység erősítését szeretnénk elérni. A projekt - melyet az egyetemek 9 doktori iskolája, 7 
kari tudományos diákköre és 7 szakkollégiuma valósít meg - valamennyi támogatható 
tevékenységi körre kiterjed (K+F, képzésfejlesztés, disszemináció, infrastruktúra fejlesztés, 
humán erőforrás képzés). 
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Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 
 
Az Egyetem 2014. évi vagyongazdálkodását - a gazdálkodásával azonos módon - alapjában a 
Ludovika projekt és az egyéb pályázati projektek határozták meg. Az új székhely átadásával 
kapcsolatban jelentős mértékben megváltozott az Egyetem vagyonának összetétele, szerkezete.  
 
Követelések és kötelezettségek alakulása 
 
Az Egyetem követelései alapvetően három csoportba oszthatók, a hallgatók képzésével 
összefüggő, a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatási rendszerrel 
összefüggő, és az egyéb alaptevékenységgel összefüggő követelések. Az Egyetem nagy 
tételszámú követeléssel rendelkezik, melynek oka az előzőekből következendően a hallgatói 
létszám és a közigazgatási szervezetek számossága. 

A követelések csökkentése érdekében az Egyetem egységesítette a nyilvántartását, könyvelését, 
egységes eljárásrend alá vette a behajtási tevékenységet. 

A kötelezettségek állomány nagyságrendjében nem változott az előző évhez képest. 

Kiemelt állami nagyberuházások alakulásának bemutatása 

A Ludovika Campus kiemelt állami beruházás programjában szereplő elemek megvalósításához 
szükséges pénzügyi forrásokat 2014. évre a következő kormány határozatok biztosították: 

− A Ludovika Campus kiemelt állami beruházás támogatása a 2014. évben az 1186/2013. (IV.9) 
Korm. határozat alapján, az irányító szerv fejezeti kezelésű előirányzata terhére megtervezett   
1 151 millió forint volt, amelynek célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a 
Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházásnak a Kormány által elfogadott ütemezés 
szerinti megvalósulása. 

− Az 1970/2013. (XII.18) Korm. határozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a 
Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről döntött. A 
beruházás programja kibővült a Közigazgatás-tudományi Kar számára építendő 600 
férőhelyes kollégium megvalósításával. A pénzügyi forrás 2 100 millió forint, az 1563/2014. 
(X.2) Korm. határozat alapján került biztosításra. A támogatás biztosít pénzügyi fedezetet a 
KTK Kollégium tervezésére és kivitelezésére, valamint a mérnök tanácsadás, műszaki 
ellenőrzés, lebonyolítás feladatainak ellátására. 

 
A Ludovika Campus Beruházás 2013. évi maradvány 2 037 millió forint pénzügyi felhasználása 
a Ludovika Főépület és Ludovika tér beruházás tervezett műszaki ütemterve alapján 2014. június 
30-ig megtörtént. 

A Ludovika Campus Beruházás projekt részeként átadásra került a Ludovika Főépület és a 
Ludovika Tér, befejeződtek a bontási munkák. Elkezdődött a Ludovika Campus KTK Kollégium 
építése, amelynek az átadása 2015. szeptemberben várható a műszaki előrehaladás ütemterve 
alapján. 

A Ludovika Főépület és a hozzá kapcsolódó Ludovika Tér műszaki átadása a projekt 
ütemtervének megfelelően 2014. március 14.-én átadásra került. 
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A Ludovika Campus KTK Kollégium beruházás 2014. évben a szerződés szerinti ütemterv 
szerint alakult. A beruházás műszaki készültségi foka 2014. december 31. állapot szerint 17%-os 
volt. 

− A távhőkiváltási munkálatok elkészültek.  
− A meglévő gázvezeték bontása megtörtént. 
− Az organizációs munkáknál a munkaterület átvételre és lekerítésre került. 
− Ideiglenes közművek (víz, csatorna és elektromos) kiépítése felvonuláshoz, munkakezdéshez 

megtörtént. A megrendelői és építési konténer létesítés és a három toronydaru telepítése és 
beüzemelése megtörtént. 

− Alapozási munkálatok elkészültek, kivéve az épülettől függetlenül készülő spinkreltartályt, 
spinklergépházat és fedett parkolót. 

− Gépészeti munkáknál az alaplemez alatti gépészeti csövezési munkálatok elkészültek. Az 
épületbe történő közmű beállítások védőcsövezése elkészült. 

− Villamos-védelmi hálózat kiépítése elkészült. Az épületbe történő közmű beállások 
védőcsövezése elkészült. Vasbeton falakban történő védőcsövezés folyamatban van. 

− Alaplemezről induló vasbeton szerkezetek alatti talajnedvesség elleni kent szigetelési munkák 
kivitelezése elkészült. 

− Szerkezetépítési munkálatok ütemterv szerint készülnek. 
 

20. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ cím 

 
Az intézmény neve: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

Törzskönyvi azonosítója: 307639 

Az intézmény honlapjának címe: www.koh.hu 

A Forster Központ alapfeladata a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értéket 
képviselő műemlékek állapotának javítása, megóvása, a nemzeti értékek megőrzése. A Forster 
Központ a nemzeti vagyon védelme terén kiemelt jelentőségű feladatokat lát el: ezek körében 
vagyonkezelőként felel a kiemelt műemlékek, műemlék-együttesek működtetéséért, 
hasznosításáért. Rendkívül fontos továbbá, hogy e műemlékek megóvása, hasznosítása 
érdekében jelentős számú európai uniós projektet valósít meg, melyek fenntarthatóságának 
biztosítása és további európai uniós források bevonása, újabb projektek megvalósítása is 
nemzeti érdek, és a Forster Központ alapfeladatai közé sorolható. Ezen felül a Forster 
Központ egyéb kiemelt közfeladatokat is ellát (pl. kulturális javakkal kapcsolatos hatósági 
feladatok, világörökségi feladatok). 

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról szóló 18/2014. (II. 3.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján - abból a célból, hogy a fertődi Esterházy-
kastélyegyüttes a közép-európai régió, és – tágabban értelmezve Európa egyik kulturális-
szellemi központja, és mint ilyen Magyarország egyik meghatározó kulturális-turisztikai 
helyszíne lehessen - 2014. március 1. napjával a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási 
és Szolgáltatási Központból való kiválással létrejött az Eszterháza Kulturális, Kutató- és 
Fesztiválközpont (a továbbiakban: Eszterháza Központ). 
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A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 
199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján a Központ elnevezése Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról a rendelet címében foglaltak szerint, az új 
feladatkörhöz igazodódóan változott. A kormányrendelet rögzítette, hogy a  Forster Gyula 
Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési 
szerv.  

A 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján 2014 augusztusában a Központ által átvételre 
kerültek a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos 
feladatok.   

Szintén a 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján a Fertőrákosi Püspöki Palota 2015. 
január 1-től átkerült az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközponthoz, az átadás 
előkészítése 2014. évben történt. A Fertőrákosi Püspöki Palotával kapcsolatos feladatok és 
jogviszonyok tekintetében az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont a Központ 
jogutódja. 

A 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján 2015. január 1-től a Magyar Nemzeti 
Múzeumtól a Központhoz került: 

– előzetes régészeti dokumentáció készítése, ennek részeként próbafeltárások végzése, 
– nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti előkészítés és koordináció, 
– a régészeti feltárások végzésénél alkalmazott szempontrendszerek, szakmai 
irányelvek, protokollok készítése, 
– műemléki kutatás és tervezés. 

 
2014. év augusztusában elnökváltás történt, melynek hatására az átalakulóban lévő szervezet 
addig kialakult eljárásrendjei változtak. 

A Központ módosított alapító okirata 2015. január 30-án, az új feladatokhoz igazodó 
szervezeti és működési szabályzata 2015 áprilisában került kiadásra. 

A Forster Központ a dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására 2014. évben nem 
fordított forrást. 

A Forster Központ a Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalmat nem bonyolított. 

A Forster Központ 2014. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. 

A Forster Központ nem rendelkezik részesedéssel. 

Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása 

2014. évben történt feladatváltozások (a korábbi feladatok változatlan ellátása mellett): 

– LLTK-tól átvett Nyilvántartási Irodai feladatok. A Nyilvántartási Iroda a Kormány 
által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóság, 
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– LLTK-tól átvett örökségvédelmi feladatok, 
– 2014-2020 évi Európai Uniós tervezés, Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti 

Várprogram előkészítése, 
– MNM NÖK – nagyberuházást előkészítő régészeti feladatok 2015. január 1-től történő 

átvételének előkészítése, 
– Fertőrákosi Püspöki Palota 2015. január 1-től az Eszterháza Központnak történő 

átadásának előkészítése. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 2 149,1 2 149,1 6 428,5 4 443,7  69,1% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 692,8 692,8 702,3 690,0  98,2% 

Bevétel   0,0 1 124,4 1 124,4 1 560,3 1 560,2  100,0% 

Támogatás   0,0 1 024,7 1 024,7 2 473,6 2 473,6  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – - 2 394,6 2 394,6  100,0% 

Létszám (fő)    0,0 118,0 - - 178,0 - - 

 

A Forster Központ irányító szerve a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján 2014. június 6-tól a Miniszterelnökség lett. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet címrendjében a Forster Központ  nem volt önálló 
cím, ezért a 2013. évi adatokat a KAR nem tartalmazza. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélye-

zett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 2149,1 1124,4 1024,7 692,8 118 

Módosítások jogcímenként            

Kormányzati hatáskörben 1442,4 0 1442,4 56,2 

1091/2014. (II.28)Korm.hat.alapján Fertőd kiválása -324,3   -324,3 -71,2 -19 

1091/2014. (II.28)Korm.hat.alapján rendkívüli tartalékból támogatás 600   600 64,6   

2014.évi bérkompenzáció 4,8   4,8 3,8   

1426/2014.(VII.28) Korm.hat. Kunszentmiklós felújítás 580   580 6,4   

1643/2014. (XI.14) létszámrendezés         93 

1563/2014. (X.2) RKI támogatás 581,9   581,9 52,6   

Irányító szervi hatáskörben 6,5   6,5     

Intézményi hatáskörben 2830,5 2830,5   -46,7   

ebből maradvány    2394,6   0   

2014. évi módosított előirányzat 6428,5 3954,9 2473,6 702,3 192 

 

Főbb kiadási tételek alakulása 

A Forster Központ eredeti kiadási előirányzatát 2 149,1 millió forintban állapította meg a 
költségvetési törvény, mely év közben 6 428,5 millió forintra módosult. A teljesítés 4 443,7 
millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 69,1 %-ban teljesültek. 

A kormányzati hatáskörben végrehajtott 1442,4 millió forint előirányzat módosítás az 
alábbi tételekből tevődik össze: 

– 1426/2014. (VII.28.) Korm. határozat 2. pontja szerint a Forster Központ 2014. évi 
működési költségeire 580,0 millió forint, 

– 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat  alapján az Eszterháza Kulturális, Kutató és 
Fesztiválközpont létrehozása céljából -324,3 millió forint, 

– 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat  alapján a Forster Központ jogszabályból adódó 
feladatai ellátására és a rábízott állami vagyon finanszírozására, valamint az üzemeltetési 
szakaszba érő beruházások többletfeladataira 600,0 millió forint, 

– 1201/2014. IV. 1.) Korm. határozat alapján a Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2014. évi bérkompenzációjára 4,8 millió forint, 

– 1563/2014. (X. 2.) Korm. határozat szerint a folyamatban lévő Európai Uniós projektek 
befejezése, 2014-2020. időszakra tervezett projektek előkészítési munkálatai fedezetére 
581,9 millió forint. 
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A felügyeleti hatáskörben végrehajtott 6,5 millió forint összegű fejezeten belüli 
átcsoportosításra a 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a zárolás feloldása okán 
valósult meg. 

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 2830,5 millió forint összegű előirányzat-
módosításból a legnagyobb tételt a 2394,6 millió forint előző évi maradvány 
előirányzatosítása teszi ki, továbbá sor került 435,9 millió forint bevétel előirányzatosítására. 

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

A Forster Központ a 2014. évben rendelkezésére álló központi forrásokból az alapító 
okiratában meghatározott feladatait látta el, valamint a kezelésében lévő ingatlanok 
üzemeltetését, működtetését, állagmegóvását biztosította.  A személyi juttatások előirányzata 
98,2 %-ban teljesült. 

Dologi kiadások megoszlása: 

– 61%-a kapcsolódott az intézmény működtetéséhez, jelentős arányú ezen belül a közüzemi 
díjak, szakmai anyagok beszerzése, illetve egyéb szolgáltatások (takarítás, őrzés-védés, 
postaköltség). A kastélyok működtetése a forrásrendezések ellenére a legminimálisabb 
keretek között zajlott. Az üzemeltetéshez egyre nagyobb szükség lesz a karbantartások, 
kijavítások elvégzésére, amelyek 2014. évben elmaradtak.  

– 15% az elkülönített forrásokkal rendelkező szakmai feladatokhoz (világörökség, határon 
túli feladat, kulturális örökség védelme), legnagyobb arányú dologi kiadás a szakmai 
szolgáltatások igénybevétele (régészet, restaurálás, tervezői díjak), és a hozzá kapcsolódó 
általános forgalmi adó soron jelentkezett.   

– 24% az EU-s projektekhez kiemelkedő nagyságrendű kiadások szintén a szakmai 
tevékenység ellátásához kapcsolódtak, illetve reklám, propaganda, nyilvánosság 
biztosítása, és az építési engedély köteles kivitelezéshez kapcsolódó fordított áfa 
jelentkezett nagyobb arányban. 

–  
Beruházási kiadások megoszlása: 

– 1% intézményi beruházás 7 millió forint értékben (pénztárgépek, vonalkód olvasó, 
működéshez szükséges kisértékű tárgyi eszközök) 

– 10% az elkülönített forrásokkal rendelkező szakmai feladatokhoz (világörökség, 
Kunszentmiklós, műemléki helyreállítás, kulturális örökség védelme), épület 
helyreállításhoz kapcsolódó beruházási munkák, műtárgy vásárlások, 

– 89% EU-s projektek megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkák, bútor, kiállítási 
tárgyak, informatikai eszközök beszerzése. 

Felújítási kiadások megoszlása: 

– 10% az elkülönített forrásokkal rendelkező szakmai feladatokhoz (világörökség, 
Kunszentmiklós, műemléki helyreállítás) 

– 90% EU-s projektek (Edelény, Somogyvár, Majk) megvalósításához kapcsolódó felújítás. 

A bevételek alakulása 

Az 1124,4 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzat 1560,3 millió forintra módosult. 
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– Működési bevételek között a kastélyok jegybevételeiből, szállásbevételeiből, bérleti 
díjakból származó bevételei szerepelnek. A kastélyokban zajló EU forrásból megvalósuló 
beruházások lezárulta után várhatóan a működési bevételek növekedhetnek. 

– Működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a folyamatban lévő EU-s 
projektekre átutalt pénzeszközök jelentkeztek, ezek kifizetési kérelmek alapján benyújtott 
és elfogadott, illetve a szállítói finanszírozáshoz kapcsolódó támogatások. Részletesen az 
EU-s projektek pontnál található a teljesülésük. 

2014. évi előirányzat-maradvány  

A Forster Központnak 2014. évben összesen 1984,7 millió forint maradványa képződött, 
ebből kötelezettségvállalással terhelt 1600,2 millió forint, és kötelezettségvállalással nem 
terhelt 384,5 millió forint. 

A 2014. évi maradványon belül az Eu-s projektekre kapott előlegek 296,4 millió forint 
összegben szerepelnek, ezek felhasználása 2015. évben várható, mivel minden folyamatban 
lévő projekt zárul ebben az évben. 

Kormányhatározat alapján biztosított források közül 1480,4 millió forint maradványból 
1112,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, viszont a kifizetés 2015. évre áthúzódik. 
Azonban a kivitelezési munkák, illetve a közbeszerzések lebonyolítása miatt 368,4 millió 
forint nem került lekötésre, viszont a feladatok elvégzéséhez és 2015. évi befejezéséhez ez a 
forrás elengedhetetlenül szükséges. 

Az egyéb szakmai célok vonatkozásában 207,8 millió forint maradvány képződött, mely az 
alábbi feladatokhoz köthető: 

Világörökségi feladatok, határon túli feladatok, világörökségi gondnokság, műtárgy program, 
kulturális örökség védelme, Herman projekt, kulturális örökség napok, vagyon, munka- és 
tűzvédelem.  

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 
 
A Forster Központ a 2007-2013 programozási időszakban összesen 35 Európai Uniós és 
nemzetközi finanszírozású projekt megvalósításában vett részt 15 000 millió forint támogatás 
felhasználásával. A projektek elsősorban Magyarország legjelentősebb műemlékeinek és 
történeti kertjeinek infrastrukturális és kulturális fejlesztésére irányulnak, országszerte 
14 helyszínen. A jelenleg Forster Központ vagyonkezelésében álló létesítményekhez 
kapcsolódóan 13 projekt már lezárult, 15 projekt megvalósítása vagy pénzügyi zárása 
folyamatban van. 

2014. március 1-jétől az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról 
szóló 18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet alapján a jogutódlással történő kiválással létrejövő új 
intézményhez kerülnek át a fertődi Esterházy kastély együtteshez kapcsolódó támogatások: 
4 lezárult és 3 folyamatban lévő projekt. A projektátadások következtében a 2014-15. 
években a Forster Központban felhasználandó támogatások összege lecsökkent az Eszterháza 
Központhoz kerülő projektekhez kapcsolódó mintegy 4 850,0 millió forint összegű 
támogatással. 
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A Központ összesen 7 nagyobb léptékű turisztikai projektet valósít meg (4 kiemelt és 
3 pályázatos projektet), melyek közül 2 projekt már lezárult, a többi megvalósítása 
folyamatban van. Az elnyert turisztikai célú támogatás 8 019,0 millió forint, melynek mintegy 
57,9 %-át a Központ 2014. I. félév végéig felhasználta.  

A 2014. évben öt, már fizikailag lezárult projekt pénzügyi zárásán túl A dégi Festetics-kastély 
történeti kertjének rekonstrukciója, I. ütem: A Parktó helyreállítása  c. projekt és a 
 Kulturális örökség menedzsment közép-európai térségben c. projektek zárására is sor kerül. 

Eu-s pályázattal érintett műemlék-együttesek: 

1. Dég, Festetics-kastély (megvalósítás + 2014-20 tervezés) 
2. Doba, Erdődy-kastély (megvalósítás) 
3. Edelény, Kastélysziget (megvalósítás + 2014-20 tervezés) 
4. Fáj, Fáy- kastély (megvalósítás) 
5. Füzérradvány, Károlyi-kastély (megvalósítás + 2014-20 tervezés) 
6. Lovasberény, Cziráky-kastély (2014-20 tervezés) 
7. Nádasdladány, Nádasdy-kastély (fenntartás +2014-20 tervezés) 
8. Oroszlány-Majkpuszta, Kamalduli Remeteség (megvalósítás + 2014-20 tervezés) 
9. Ozora, Pipo-várkastély (megvalósítás + 2014-20 tervezés) 
10. Pécel, Ráday- kastély (megvalósítás + 2014-20 tervezés) 
11. Pécs, Jakováli Hasszán pasa dzsámija és Idrisz Baba türbéje (megvalósítás) 
12. Sirok, Barlangvár és tájház (megvalósítás + 2014-20 tervezés) 
13. Somogyvár, Bencés apátság romjai (megvalósítás) 
14. Tata, Esterházy-kastély (2014-20 tervezés) 

 
Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 
A központ mérleg szerinti vagyona az előző évhez képest 4.275,3 millió forinttal csökkent. A 
csökkenés a feladatellátáshoz kötődő változásokra vezethető vissza. 

2014. évben vagyonelem értékesítése nem történt. 

A Forster Központ gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel nem rendelkezik. 

Követelések és kötelezettségek alakulása 
 
A követelés év végi állománya 23,6 millió forint, amely az előző évhez képest 2,9 millió 
forinttal csökkent, ami 11,15 %-os csökkenést mutat. 

A 90 napon túli követelések állománya (23,0 millió foint) 3,5 millió forinttal csökkent, ami 
13,4 %-os csökkenést mutat. 

2014. december 31-én a 90 napon túl lejárt tartozása a Forster Központnak nem volt. 2014. 
december 31-ei kötelezettségek állománya 465,5 millió forint, amelyből a beruházásokhoz 
kapcsolódó szállítói finanszírozású számlák értéke 380,2 millió forint, gyűjtemények 
beszerzésére 76 millió forint. 

Letéti számlával a Forster Központ a 2014. évben nem rendelkezett. 
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A 2013. évi maradványt a 1363/2014. (VI.30.) Korm. határozat alapján 42,6 millió forint 
befizetési kötelezettség terhelte, amit a Forster Központ teljesített. 

 
21. Nemzeti Innovációs Hivatal cím 
 
Az intézmény neve: Nemzeti Innovációs Hivatal 

Törzskönyvi azonosítója: 597715 

Az intézmény honlapjának címe: www.nih.gov.hu 

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok 

A Nemzeti Innovációs Hivatal (továbbiakban: NIH) feladatköre 2014-ben nem változott. A 
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6) Korm. rendelet 2014. június 
6-i hatályba lépésével a Kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős tagja a 
Miniszterelnökséget vezető miniszter lett, így megszűnt a nemzetgazdasági miniszternek a NIH 
feletti irányítási joga. A Miniszterelnökséget vezető miniszter egyes irányítási jogait 2014. július 
24-étől a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős 
kormánybiztos útján látta el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért 
felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1336/2014. (VI. 11.) Korm. határozat 
alapján. 

A NIH feladatkörét a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kormányrendelet) határozza meg, mely 2011. év január 1-jén lépett hatályba. A 
Kormányrendelet alapján a NIH feladatkörébe tartozott: 

– a tudomány-, technológia- és innováció politika kidolgozásában és megvalósításában való 
közreműködés, valamint az érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések 
kezdeményezése, illetve végrehajtása; 

– a tudomány-, technológia- és innováció politika érvényesülését elősegítő kormányzati 
információs és elemző tevékenység ellátása, ideértve a statisztikai, valamint a hazai kutatás-
fejlesztési és innovációs infrastruktúra adatbázisának fenntartását; 

– a tudomány-, technológia- és innováció politika területén folyó nemzetközi, illetve európai 
integrációs együttműködés szakmai feladatainak ellátása; 

– a kutatás-fejlesztés területén megvalósuló magyarországi befektetések ösztönzése; 
– a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése és innovációs 

képességének fejlesztése, valamint a fiatal innovatív vállalkozások inkubációjának 
elősegítése; 

– a hazai kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatásának ösztönzése, különös 
tekintettel a kis- és középvállalkozások külpiacra lépésének segítésére; 

– a hálózatosodás és a kutatási együttműködések támogatása hazai és nemzetközi szinten 
egyaránt; 

– az adaptív és a nem-technológiai innovációs tevékenységek ösztönzése elsősorban a kis- és 
középvállalkozások körében. 

A NIH feladata volt, hogy elősegítse a kutatás-, fejlesztés és az innováció (a továbbiakban: KFI) 
szakterületének szükségleteit figyelembe vevő és tényekkel megalapozott stratégiaalkotást a 
kormányzati stratégiák, a szakpolitikák és az ágazati stratégiák készítése, végrehajtása, valamint 
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az EU-stratégiák innovációs kezdeményezéseihez kapcsolódó hazai feladatok kidolgozása és 
megvalósítása területén. 

A fentieken túl a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek 
akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet 
alapján a NIH akkreditációs hatóságként 2014-ben 8 kutatószervezet részére állított ki 
akkreditációs tanúsítványt.  

Fontosabb szakmai feladatok ellátása: 

– Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) véglegesítésében való részvétel; 
– Közreműködés a programkoncepciók, valamint döntések előkészítésében a 2014-2020 

időszak tervezési és programozási feladatainak ellátása érdekében; 
– Az OECD KFI szakterületi kapcsolatok koordinálása; 
– H2020 programban PC és NCP feladatok ellátása; 
– Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása (Mentor Klub); 
– Innotrends2014 konferencia és kiállítás; 
– „A Befektetés a jövőbe: Nemzeti KFI stratégia 2020” c. dokumentumban foglaltak 

megvalósításában való részvétel; 
– Az S3 dokumentumban szereplő PcP  pilot program kidolgozása; 
– Finno-Ugric Innovation Corridor (FUIC) kezdeményezés; 
– Részvétel a Hungarikum Bizottság Szakbizottságainak munkájában; 
– Nemzetközi területen a NIH feladatai megoszlottak a kétoldalú tudományos és technológiai 

(TéT) kapcsolatok és az Európai Uniós nemzetközi tevékenység területei között. 
 
Az utolsó negyedévben a NIH végezte az NKFI Hivatal 2015. január 1-jei megalakulásával 
kapcsolatos feladatok koordinálását a NIH és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
Iroda (továbbiakban OTKA Iroda) költségvetési szervek összeolvadásával, valamint a 
Miniszterelnökség KTI Alap adminisztratív kezelését ellátó munkatársainak átvételével 
kapcsolatos jogi, szakmai és költségvetési előkészítő feladatokat.  

2014. december 5-én elfogadta az Országgyűlés a tudományos kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényt, amely alapján a NIH 2015. december 15-ét 
követően csak a napi üzemi működést érintő kötelezettségeket vállalhatott.  

A NIH a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 
45. § (1) bekezdésében foglaltak, és a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kiadott 
megszüntető okiratban foglaltak alapján 2014. december 31-vel megszűnt. 

Az intézményi vezetésben év közben személyi változás történt. Az elnök személye február 
hónapban, a gazdasági vezető személye január és április hónapokban változott. A vezetőváltások 
mellett a feladatok folyamatos ellátása biztosított volt. 

A NIH vállalkozási tevékenységet 2014. évben nem végzett. 

A NIH a devizaszámláját is a Kincstárnál vezeti.  

A devizaszámla 2014. január 1-ei nyitó értéke 226,3 millió forint, illetve 762.016,71 euró. 
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Forgalom: 

– Nemzetközi projektekre kapott elkülönített pénzeszközök: 15,3 millió forint. 
– Teljesített kiadások: 150,3 millió forint. 
Záró pénzkészlet forintban és devizában: 91,3 millió forint illetve 333.964,09 euró. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirány-
zat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   2 208,1 1 421,7 1 421,7 2 702,2 2 669,8 120,9% 98,8
% 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

531,1 601,3 601,3 592,8 590,3 111,1% 99,6
% 

Bevétel   116,4 10,0 10,0 1 117,3 1 117,3 959,9% 100,0
% 

Támogatás   1 420,9 1 411,7 1 411,7 1 415,8 1 415,8 99,6% 100,0
% 

Előirányzat-
maradvány 

  839,9 – - 169,1 169,1 20,1% 100,0
% 

Létszám (fő)    84,0 97,0 - - 86,0 - - 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 1 421,7 10,0 1 411,7 601,3 97,0 

Módosítások jogcímenként      

Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 1 fő 
nyugdíjazását követően létszám leépítésére került sor 

    

NGM/8614-3/2014 2014. évi kompenzáció 495/2013 
(XII. 29. Korm. rend.) 

0,4  0,4 0,4 

Prémiumévek  3,7  3,7 2,8 

2013. évi előirányzat maradvány igénybevétele 169,1 169,1  20,7 

Többletbevételek előirányzatosítása 19,6 19,6   

EKOP projekt kifizetéseinek előirányzatosítása 161,4 161,4   

MNB-től "Startup Tavasz" rendezvény támogatására 
átvett pénzeszköz 

20,0 20,0  0,7 

KTI Alaptól S3 stratégiára átvett pénzeszközök 94,1 94,1  1,5 

KTI Alaptól XFEL tagdíjra átvett pénzeszközök 656,0 656,0   

PROBIS nemzetközi projekt 8,1 8,1  1,5 

A nemzetközi projektek finanszírozására a 
devizaszámláról az elfogadott elszámolások alapján 
átutalt pénzeszközök 

148,1 148,1  47,3 

Intézményi hatáskörű belső évközi előirányzat 
átcsoportosítások  

- - - -              24,4 

Intézményi hatáskörű belső év végi (megszűnés miatt) 
előirányzat átcsoportosítások, egyéb működési célú 
támogatások áht-n belűlre  

- - - -              58,8 

2014. évi módosított előirányzat 2 702,2 1 286,4 1 415,8 592,8 97,0 

 

Főbb kiadási tételek alakulása 

A NIH eredeti kiadási előirányzatát 1421,7 millió forintban állapította meg a költségvetési 
törvény, mely év közben 2702,2 millió forintra módosult. A teljesítés 2669,8 millió forint volt, 
azaz a kiadások 98,8 %-ban teljesültek. 

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból 0,4 millió forintot a 
költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációjával kapcsolatos kiadások 
fedezetére, 3,7 millió forint prémiuméves foglalkoztatás finanszírozására került biztosításra. 
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A felügyeleti hatáskörben végrehajtott 19,7 millió forint összegű módosítás a tavalyi év során 
befolyt intézményi többletbevételek előirányzatosításához kapcsolódik. 

Az intézményi hatáskörben végrehajtott 1256,7 millió forint összegű előirányzat-módosításból 
az előző évi előirányzat-maradvány (169,1 millió forint) felhasználásához, és a tárgyévi 1087,6 
millió forint összegű bevételek előirányzatosításából adódik.  

A NIH gazdálkodására az alábbi – tárgyév folyamán felmerült – tényezők voltak jelentős 
hatással, nagymértékben módosítva az elemi költségvetésben tervezett támogatási, bevételi, 
kiadási előirányzatokat: 

– A KTI Alapból egyes K+F feladatokra kapott támogatás és a 2014. évi XFEL tagdíjra átadott 
keret, a tagi hozzájárulás és éves tagdíj fedezetét a Kutatási és Technológiai Innovációs 
Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a KTI Alapból 
kell biztosítani a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős szerv részére. 

– A 2011. évi maradvány igénybevétele (169,1 millió forint). 
– Az EKOP-1.A.2-2012-2012-0003 számú, a ”NIH belső működésének fejlesztése, elektronikus 

dokumentumkezelő rendszer bevezetésével és a Kaleidoszkóp rendszer fejlesztésével” című 
pályázaton elnyert pénzeszközökből 2014. évben felhasználásra és előirányzatosításra került 
161,4 millió forint. 

– A nemzetközi projektek finanszírozására a devizaszámlára befolyt pénzeszközökből az EU 
által elfogadott elszámolások alapján a NIH előirányzat felhasználási keretszámlájára 
visszautalt és előirányzatosított pénzeszközök 156,2 millió forint.  

 

A személyi juttatások előirányzatának, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális 
hozzájárulási adó, valamint a létszám alakulása  

A NIH engedélyezett létszámkerete 2014. január 1-én 97 fő volt. Az éves átlagos statisztikai 
állományi létszám 86 fő volt. 2014. december 31-ével a NIH megszüntetésére került sor, és a 
NIH, valamint az OTKA Iroda összeolvadásával 2015. január 1-én létrejött a Nemzeti Kutatási 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal. 

A személyi juttatások kifizetésére a NIH a 2014. évben 590,3 millió forintot fordított, ebből a 
törvény szerinti munkabérek összege 424,3 millió forint volt, amely a kormánytisztviselők 
alapilletményére, illetménykiegészítésére, valamint a különféle kötelezően előírt pótlékaira 
került felhasználásra. A foglalkoztatottak egyéb nem rendszeres személyi juttatásaira 
(helyettesítési díj, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati,- 
közlekedési,- és egyéb- költségtérítésre, lakhatási- és szociális- támogatásokra és egyéb személyi 
juttatásokra) összesen 83,3 millió forint került kifizetésre. Céljuttatásként, 9,5 millió forint 
összegben projektprémium kifizetésre került az EKOP-1. A.2.-2012-2012-0003-as számú 
projekthez kapcsolódó feladatok díjazására, egyéb jutalom kifizetésére 2014. évben nem került 
sor. 
A külső személyi juttatások összege 73,2 millió forint volt, amely a felmentési idejüket töltő 
munkavállalók részére a munkavégzés alóli felmentés idejére kifizetett személyi juttatás 
összegét, valamint a megbízási szerződés keretében foglalkoztatott külső munkatárs megbízási 
díját, külföldi napidíját foglalja magában. Megbízási szerződések megkötésére főleg a 
meghatározott feladatokhoz kapcsolódóan kapott pénzeszközök terhére, a feladathoz 
kapcsolódóan került sor. 
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A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes körűen 
biztosított volt, ezen a jogcímen összesen 155,1 millió forint kifizetésére került sor. 
 
A dologi kiadások előirányzatait év közben jelentősen megnövelte: 
– A KTI Alaptól átvett Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) és egyéb KFI szakpolitikai 

feladatok ellátására biztosított többletforrás 94,1 millió forint összegben; 
– a Magyar Nemzeti Banktól meghatározott feladatra átvett 20 millió forintos pénzforrás, 
– valamint az előző évi maradványból a dologi kiadások finanszírozására felhasznált 

kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 
– és az EKOP-1. A.2.-2012-2012-0003-as számú projekt keretében felhasznált 50,6 millió 

forint. 

A pénzügyileg teljesített dologi kiadások összetétele: 

- Készletbeszerzés 6,1 millió forint; 
- Kommunikációs szolgáltatások 66,7 millió forint;  
- A szolgáltatási kiadások összesen 539,2 millió forint, ebből a kifizetett bérleti díjak összege 

377,6 millió forint. A szakmai szolgáltatások kiadásai 134,6 millió forintot tettek ki, a 
szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó szerződések alapján. 

- A kiküldetések, reklám kiadások 134,3 millió forint; 
- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen 195 millió forint, amelyből a 

működési célú előzetesen felszámított ÁFA 166,1 millió forint. 
-  
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzatának az összegét jelentősen megnövelte a 
KTI Alaptól átvett 2014. évi XFEL tagsági hozzájárulás kifizetésére biztosított forrás, 656 millió 
forint. 

A NIH 2014. évi felhalmozási előirányzata 5 millió forint, a módosított előirányzat 117,9 millió 
forint. A módosításra részben az EKOP-1. A.2.-2012-2012-0003-as számú projekt keretében 
szállítói finanszírozás keretében kifizetett 110,8 millió forint előirányzatosításából és a 2013. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása alapján került sor. A projekt 
megvalósítása során asztali számítógépek, laptopok, szerverek és immateriális javak, programok 
(Doknet- iktató rendszer) megvásárlására került sor. A projekt nem került lezárásra 2014-ben, a 
4-ik részbeszámoló és a projektzáró elszámolás (5. beszámoló) kifizetése áthúzódott a 2015. 
évre. A felhalmozási kiadások címén 2014. évben 117,9 millió forint teljesítésére került sor. 

A bevételek alakulása 
A KTI Alaptól a 2014. évi XFEL tagi hozzájárulás kifizetéséhez biztosított forrás 656 millió 
forint, valamint az Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) és egyéb KFI szakpolitikai feladatok 
ellátására biztosított többletforrás 94,1 millió forint; és az EKOP projekt keretében átvett 161,4 
millió forint. 

A Magyar Nemzeti Banktól a „Startup Tavasz 2014” című rendezvénysorozat megvalósításához 
biztosított támogatás 20 millió forint, és az EU-s projektekhez kapcsolódó feladatok 
finanszírozásának fedezésére befolyt 156,2 millió forint.  

Az egyéb intézményi működési bevételek (26,9 millió forint) a következő jogcímeken folytak 
be: az Európai Innovációs és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: EIT) felé továbbszámlázott 
közüzemi díjak; a NIH által megelőlegezett az EU Tanács által visszatérített külföldi 
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kiküldetések útiköltségeinek térítése; korábbi évi üzemeltetési díj, elszámolás alapján történő 
visszafizetése; munkatársaknak továbbszámlázott szolgáltatási díjak; alkalmazottak térítései; az 
irodaépületben üzemeltetett büfé bérleti díja. 

2013. évi maradvány 

A NIH 2013. évi kötelezettségvállalásokkal terhelt előirányzat-maradványa összesen 169,1 
millió forint. A maradványból 28,2 millió forint a meghiúsult kötelezettségvállalás. A maradvány 
további része felhasználásra került az előző évben vállalt kötelezettségek teljesítésére. 

2014. évi maradvány  

A NIH-nek 2014. évben összesen 228,6 millió forint előirányzat-maradványa képződött, de 
ebből 2014. december 30-án a NIH 2014. december 31-ei megszüntetése miatt átutalásra került a 
Miniszterelnökség számlájára 196,2 millió. A NIH 2014. évi beszámolójában az előirányzat 
maradvány fennmaradó része, a 32,4 millió forint került kimutatásra, kötelezettségvállalással 
terhelt maradványként.  Ez a maradvány tartalmazza a KTI Alaptól, a 2014. évi XFEL tagdíjra 
átvett pénzeszköz maradványát, amelyet az elszámolást követően vissza kell utalni a KTI Alap 
számlájára, valamint tartalmazza a PROBIS projekt költségeinek fedezetére előzetesen a NIH 
számlájára átutalt pénzeszközöket, tartalmaz további szakmai tevékenységet segítő és egyéb 
szolgáltatási feladatok ellátására kötött szerződések alapján 2015. évre áthúzódó kifizetéseket, 
amelyeket már az újonnan alakult NKFI Hivatal, mint jogutód fog teljesíteni. 

Az EKOP-1.A.2-2012-2012-0003 projekt, a „NIH belső működésének fejlesztése, elektronikus 
dokumentumkezelő rendszer bevezetésével és a Kaleidoszkóp rendszer fejlesztésével” keretében 
lecserélésre került az elavult szerver és a számítógéppark, bevezetésre került egy elektronikus 
dokumentumkezelő program, valamint a szükséges szoftverek beszerzésére is sor került. 

Követelések és kötelezettségek alakulása 
Az év végén a NIH követelés állománya 10,4 millió forint volt, amely 0,4 millió forinttal 
csökkent az előző évhez képest. A költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalások 
kiegyenlítésre kerültek 2.669,9 millió forint összegben. 

A NIH nem rendelkezik letéti számlával. 
Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 

A tárgyidőszak végén az intézmény jogutódlással megszűnt. A szabad előirányzat-maradvány 
teljes körűen befizetésre került.  

 

22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal cím 

 
Az intézmény neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 

Törzskönyvi azonosítója: 841129 

Az intézmény honlapjának címe: www.nkoh.gov.hu 
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Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH) a Nemzeti Kommunikációs 
Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 247/2014 (X.1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: kormányrendelet) 
létrehozott központi költségvetési szerv. 

Az NKOH  

– ellátja a kormányrendelet 5. § (1) bekezdésében nevesített, érintett szervezetek kormányzati 
kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét, melyeket az érintett szervezetek társadalmi 
tevékenységük érdekében, feladatkörükben, a központi költségvetés terhére hajtanak végre, 

– koordinálja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak megvalósítását, 
amelynek keretében jóváhagyja az érintett szervezetek által tervezett kormányzati 
kommunikációs feladatok célját, ütemezését, eszközeit és költségvetését, 

– összehangolja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatait biztosító 
szolgáltatásokat és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó 
közbeszerzési igényeket, 

– véleményezi az érintett szervezeteknek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 33. §-a szerinti éves összesített közbeszerzési terv e rendeletben 
szabályozott kommunikációs tárgyú szolgáltatásokra és termékekre vonatkozó részeit, 

– központi beszerző szervezetként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja a 
kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító, a kormányrendelet 1. mellékletben 
meghatározott szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó termékekre vonatkozó 
közbeszerzéseket, 

– ellenőrzi és jóváhagyja az előző pontban meghatározott közbeszerzések alapján kötött 
szerződéseknek az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmával összhangban történő teljesítését. 

–  
Az NKOH alaptevékenységeként ellátott feladatait az Alapító Okiratában, a Szervezeti és 
Működési Szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépéséig a Miniszterelnökség, mint irányító szerv 
munkamegosztási megállapodás alapján látta el az NKOH működtetésével kapcsolatos egyes 
jogi, pénzügyi, gazdasági, személyügyi, és egyéb feladatait.  

Az NKOH 2014. évben szakmai feladatai ellátása érdekében:  

– az érintett szervezetek bejelentkezéséhez szükséges rendszert elindította (1000 szervezet 
jelentkezett be), 

– felmérte az érintett szervezetek kormányrendeletben meghatározott beszerzési igényeit, 
– a beszerzési igények alapján megkezdte a központosított közbeszerzési eljárások 

előkészítését, 
– felmérte a központosított közbeszerzést segítő szoftver fejlesztéséhez szükséges feladatokat, 
– az érintett szervezetek saját hatáskörben történő beszerzési igényeit elbírálta. 
Az NKOH vállalkozási tevékenységet 2014. évben nem végzett.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
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 91,2 3,8  4,2% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 8,8 3,4  38,6% 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 0,0 0,0 91,2 91,2  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – - 0,0 0,0   

Létszám (fő)    0,0 0,0 - - 2,0 - - 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat           

Módosítások jogcímenként            

- 1721/2014. (XII.05.) korm. határozattal RKI-ból 91,2 0 91,2 20,7 30 

-intézményi hatáskör    -11,9  

2014. évi módosított előirányzat 91,2 0 91,2 8,8 30 

 

Főbb kiadási tételek alakulása 

Az NKOH a 2014. évre eredeti előirányzattal nem rendelkezett, működéséhez kormányzati 
hatáskörben az 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból előirányzat-átcsoportosítással 91,2 millió forint támogatás 
került biztosításra. 

Irányító szervi hatáskörben nem került sor előirányzat módosításra 

Intézményi hatáskörben az NKOH előirányzatai nem emelkedtek, kizárólag kiemelt 
előirányzatok közötti módosítás végrehajtására került sor. 

  

1137



A személyi juttatások előirányzatának alakulása 

A foglalkoztatottak személyi juttatásai 7,5 millió forint előirányzatból 3,4 millió forint került 
kifizetésre. Ezen előirányzat terhére került biztosításra az NKOH munkatársainak 2014. október 
és november havi rendszeres, jogszabály szerinti illetménye,  az alkalmazásban állók munkába 
járásának költségtérítése, a munkatársak 2014. évi cafetéria juttatásai. 

A külső személyi juttatások 1,3 millió forint előirányzata terhére az NKOH szakmai feladatainak 
végrehajtásához szükséges, 2014. évben kezdeményezett megbízási szerződéseinek díja, továbbá 
az éves reprezentációs kiadások fedezete került elkülönítésre. 

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzaton 2,4 millió forint biztosít fedezetet a személyi 
juttatásokhoz kapcsolódó, adó- és járulékfizetési kötelezettségek teljesítésére, amelyből 0,4 
millió forint került kifizetésre. 

A dologi kiadások 68,3 millió forint előirányzata az alábbi kifizetésekre került lekötésre: 

– A készletbeszerzések között az NKOH alapfeladatainak ellátásához, működéséhez szükséges 
szakkönyvek, napilapok, folyóiratok, irodaszerek, nyomtatványok, bélyegző, egyéb 
üzemeltetéshez szükséges anyagokra 0,7 millió forint került előirányzatosításra.  

– Kommunikációs szolgáltatások biztosítása céljából az NKOH feladatai ellátásához szükséges 
informatikai- és reklámfigyelési szolgáltatások díjara 53,7 millió forint került elkülönítésre.  

– A szolgáltatási kiadások 11,7 millió forint bérelt személygépkocsi díjára 2,8 millió forint, 
továbbá a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díjára 8,9 millió forint került 
elkülönítésre.  

– Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között a dologi kiadások utáni előzetesen 
felszámított általános forgalmi adó előirányzata 2,2 millió forint összegben került 
meghatározásra.  

 
A beruházások 11,7 millió forint előirányzat terhére az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, 
létesítésére 9,2 millió forint került elkülönítésre, amelyből az NKOH működéséhez szükséges 
irodabútorok kerültek beszerzésre. A beruházáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa 
összege 2,5 millió forint. 

A bevételek alakulása 

Az NKOH a 2014. év folyamán bevétellel nem rendelkezett. 

2014. évi maradvány 

Az NKOH 2014. évi maradványa 87,4 millió forint, amelyből 18,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 69,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.  

A kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány az 1033/2015. (I.30.) Korm. 
határozat alapján az NKOH részére visszahagyásra került. 
 
Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 
Az NKOH nem rendelkezik Európai Uniós forrásokból megvalósuló programokkal. 
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Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 
Az NKOH 2014. évben kizárólag kisértékű tárgyi eszközök beszerzését indította el, melynek 
bekerülési értéke 5,6 millió forint volt. Ez az összeg terv szerinti értékcsökkenésként egy 
összegben elszámolásra került 

Az NKOH nem rendelkezik tulajdoni részesedéssel. 
 
Követelések és kötelezettségek alakulása 
Az NKOH a követelések között 2014. évben 7 fő munkatárs részére megelőlegezett illetmény 
összegét tartja nyilván 1,6 millió forint összegben. 
Kötelezettségként 2014. december 31-ével az irodabútorok beszerzésének költsége került 
kimutatásra 7,1 millió forint értékben beruházások kötelezettségeként, személyi juttatások 
kötelezettségeként reprezentációs kiadások fedezete 98 ezer forint összegben, további 41 ezer 
forint pedig működéssel kapcsolatosan felmerült dologi kiadások kötelezettsége került 
beállításra. 
Az NKOH nem rendelkezik letéti számlával. 
Az NKOH-nak 2014. évben nem volt befizetési kötelezettsége. 

 

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 

 
15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 
 
A törzskönyvi azonosító szám: 775948. 
A honlap címe: www.kormany.hu 
 
A kiadási előirányzatok változását a Kormány (11 059,6 millió forint), valamint a fejezet 
(9 451,7 millió forint) hatáskörében végrehajtott módosítások okozták.  
A fejezeti kezelésű előirányzatok számánál és összegénél is megfigyelhető a Miniszterelnökség 
feladat- és hatáskörének bővülése, a 2013. évi adatokhoz képest jelentős a növekedés mind az 
előirányzatok számát, mind a módosított előirányzatok összegét tekintve. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2014. évi 
módosított 
előirányzat

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   32 978,1 40 391,7 49 513,7 70 025,0 65 767,4 199,4% 93,9% 

  
ebből: személyi juttatás 0,0 182,2 182,2 32,0 0,0  0,0% 

Bevétel   3 191,4 0,0 0,0 897,4 897,5 28,1% 100,0%

Támogatás   42 344,4 40 391,7 49 513,7 54 579,5 60 028,9 141,7% 110,0%

Előirányzat-maradvány   1 849,0 0,0 0,0 14 548,1 14 548,1 786,8% 100,0%
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 40 391,7 0,0 40 391,7 182,2 

Módosítások jogcímenként          

1052/2014. (II.11.) Korm. hat. Rákoskeresztúri Újköztemető 
298, 300 és 301-es parcelláinak a felújítása Nagy Imre 
újratemetésének 25. évfordulójára 

513,1   513,1   

1052/2014. (II.11.) Korm. hat. Washingtonban tervezett 
múzeum támogatására 

183,8   183,8   

 2014. évi LXXXIV. Tv. végrehajtása: 2013. és 2014. évi 
előleg átutalása 

9 122,0   9 122,0   

1083/2014.(II.26.) Korm. határozat 3. számú melléklete 
alapján pótelőirányzat  

2 172,1   2 172,1 
  

1193/2014.(III.28.) Korm. határozat végrehajtása a magyar 
komolyzenei koncepció kidolgozása érdekében kapott 
pótelőirányzat 

100,0   100,0 
  

 1405/2014.(VII.18.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat  220,0   220,0 
  

1474/2014.(VIII.27.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat 
(Kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval 
kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódóan az NGM és a ME 
között aláírt megállapodás alapján) 

113,6   113,6 

  

1365/2014.(VI.30.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat  185,0   185,0   

 1575/2014.(X.10.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat  168,0   168,0   

 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat végrehajtása RKI 200,0   200,0   

1721/2014. (XII. 5.) Korm. hat. végrehajtása RKI 200,0   200,0 3,4 
1400/2014.(VII.18.) Korm. határozata a központi 
költségvetés címrendjének a Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény összefüggő 
módosításairól 

-31,0   -31,0 

  

99000439/10.14./ 1563/2014.(X.2.) Korm. határozat alapján 
pótelőirálőirányzat  

2 100,0   2 100,0 
  

1400/2014.(VII.18.) Korm. határozata a központi 
költségvetés címrendjének a Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény összefüggő 
módosításairól 

-10,0   -10,0 

  

A 1489/2014.(VIII.28.) Kormány határozat alapján a Teleki 
László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához 
szükséges hozzájárulás nevű fejezeti kezelésű előirányzaton - 
a 152/2014.(VI.6.) Kormányrendelet alapján történt 
minisztériumok közötti feladat átrendezését követően az 
Emberi Erőforrások Minisztérium Határon túli kulturális 
feladatok támogatása sorának megosztása miatt (a két tárca 
között aláírt Megállapodás alapján)-  

8,0   8,0 

  

1445/2014. (VII.31.) Korm. hat.  Humán-Mini Művész utcai 
Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-
Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítására 

58,6   58,6   

1457/2014. (VIII.14.) Korm. hat. alapján pótelőirányzat RKI 
terhére 

150,0   150,0   

1775/2014. (XII.18.) Korm. hat. ME-BM közötti 
megállapodás a Statutúmhoz kapcsolódóan 

50,0   50,0   

1563/2014. (X.2.) Korm. hat. alapján pótelőirányzat  1 007,0   1 007,0   

1812/2014. (XII.19.) Korm. hat. a Várgondnokság Nonprofit 
Kft. részére ei. átcsoportosítás RKI terhére 

300,0   300,0   
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1815/2014. (XII.19.) Korm. hat. a Festetics-kastély történelmi 
kastélykertjének megújulásához közvetlenül kapcsolódó 
beruházás érdekében történő előirányzat átcsoportosítás RKI 
terhére 

160,0   160,0   

1827/2014. (XII.23.) Korm. hat. a Millenáris Nonprofit Kft. 
működési kiadásainak csökkentéséhez intézkedések 
érdekében ei. átcsoportosítás RKI terhére 

20,0   20,0   

1687/2014. (XI.26.) Korm. hat. IM-ME közötti megállapodás 
alapján a 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelethez kapcsolódóan 

10,7   10,7   

1638/2014. (XI.14.) Kormány hat.  700,0   700,0   

1003/2014. (I.17.) Korm. hat.  76,0   76,0   

1025/2014.(I.30.) Korm. határozat (Egyéb működési célú 
kiadásokra 50,0 mFt: Kreatív város - fenntartható vidék" új 
regionális fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján) 

50,0   50,0   

1052/2014.(II.11.) Korm. hat. AVICENNA-val kötött 
szerződés teljesítéséhez 

70,0   70,0   

1294/2014.(V.5.) Kormányhatározat (EMMI-nek Liszt 
Ferenc Zeneművészti Egyetem részére átadva (Holokauszt 
Emlékkoncert megrendezésére).) 

-25,0   -25,0   

1269/2014.(IV.24.)Korm. Hat. (EMMI-nek Tarpai Sport Club 
miatt 207221.Nem önkormányzati fenntartású közoktatási 
intézmények központi előirányzatára: +40.500 eFt, és a Petőfi 
Irodalmi Múzeum részére 2 db megállapodás alapján a 
Közgyűjtemények címre: +52.300 eFt.) 

-92,8   -92,8   

1405/2014.(VII.18.) Korm. hat. (az év hátralévő részében 
felmerülő tartalék pótigény) 

475,0   475,0   

1543/2014.(IX.24.) Korm. hat. (Szegedi Tudományegyetem 
szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem 
támogatására) 

20,0   20,0   

1575/2014.(X.10.)Korm. hat. (Bocuse d'or szakácsversenyhez 
kapcsolódó) 

23,0   23,0   

1563/2014.(X.2.) Korm. hat. alapján pótelőirányzat  12,0   12,0   

1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat végrehajtása RKI 140,4   140,4   
1777/2014.(XII.18.) Korm. hat. végrehajtása  RKI 300,0   300,0   

1783/2014.(XII.18.) Korm. hat. végrehajtása  /Háromoldalú 
megállapodás alapján (ME-EMMI-Szegedi 
Tudományegyetem)Francia Egyetem létrehozására 

-20,0   -20,0   

1821/2014.(XII.19.) Korm. hat. a Mezőtúri református 
kollégium könyvtárának felújítása érdekében  

60,0   60,0   

1424/2014.(VII.28.) Korm. határozat (EMMI-nek Egyetemek 
címre átadva (Magyar Nyári Egyetem elnevezésű 
programsorozat támogatása érdekében) 

-5,0   -5,0   

1542/2014.(IX.24.) Korm. határozat (CSEMADOK-kal kötött 
támogatási szerződés teljesítéséhez.) 

174,4   174,4   

1691/2014. (XI. 26.) Korm. határozat végrehajtása (a 
Temesváron 25 éve kitört romániai forradalom évfordulója 
alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezések 
támogatására, elszámolási határidő: 2015. június 30.) RKI-ból 

53,3   53,3   
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1817/2014.(XII.19.) Korm. hat. Az Erdélyi Magyar tanács 
Demokrácia-központok tevékenységének, valamint az erdélyi 
szórványkollégiumok működési és beruházási költségei 
finanszírozására RKI terhére 

561,5   561,5   

1770/2014.(XII.18.) Korm. hat. A nemzetpolitika 
szempontból kiemelt célok megvalósítása érdekében  RKI 
terhére 

647,9   647,9   

1823/2014.(XII.19.) Korm. Hat. A ME és az EMMI fejezetek 
között az Országos Széchenyi Könyvtár Mikes Kelemen 
Program lebonyoíltásában való részvétele érdekében történő 
előirányzat átcsoportosítás 

-40,0   -40,0   

Maradvány előirányzata 14 548,1 14 548,1 0,0 0,0 

Felügyeleti szervi -5 096,4 897,4 -5 993,8 -153,6 

2014. évi módosított előirányzat 70 025,0 15 445,5 54 579,5 32,0 

 
 
15/1. Célelőirányzatok alcím  
 
15/1/1. Kormányfői protokoll jogcímcsoport 
 
Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes, valamint a női 
protokoll feladatok ellátásához kapcsolódó forrásokat. Az előirányzat felhasználása a KKM-mel 
kötött munka- és előirányzat-megosztási megállapodás alapján részben a KKM fejezetnél történt. 
Az előirányzat nyújtott fedezetet többek között a külföldi és a belföldi protokoll látogatásokhoz 
kapcsolódó személyi, valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokra, költségekre. Itt kerülnek 
kimutatásra a külföldi protokoll utak előkészítésével kapcsolatos költségek is. 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 500,0   500,0 72,9 
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 62,8 62,8     
Felügyeleti szervi -198,8 150,2 -349,0 -72,9 
2014. évi módosított előirányzat 364,0 213,0 151,0 0,0 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

    500,0 0,0 500,0 

Módosítások kedvezményezettenként       
 saját intézménynek       

   meghatározott feladatra -63,1 0,0 -63,1 

 más fejezet intézményének       

   meghatározott feladatra -285,9 0,0 -285,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
 maradvány előirányzat 62,8 62,8   

 bevétel előirányzatosítása 150,2 150,2   

2014. évi módosított előirányzat 364,0 213,0 151,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   106,9 500,0 500,0 364,0 220,9 206,6% 60,7% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

0,0 72,9 72,9 0,0 0,0   

Bevétel   0,0 0,0 0,0 150,2 150,2  100,0% 

Támogatás   150,0 500,0 500,0 151,0 151,0 100,7% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

  19,7 – – 62,8 62,8 318,8% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1db) 1,2   1,2 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 203,2   203,2 

− gazdasági társaság (24 db) 16,5   16,5 
Összes kifizetés 220,9 0,0 220,9 

 
 
15/1/2. Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport  
 
Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz és a kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági 
kommunikációs feladatok kiadásainak fedezetét. Az előirányzaton rendelkezésre álló források 
közbeszerzési eljárás alapján, vállalkozási keretszerződés keretén belül kerülnek felhasználásra. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 1 690,0   1 690,0   

Módosítások jogcímenként          

Maradvány előirányzata 988,2 988,2     

Felügyeleti szervi 6,2 6,2     

2014. évi módosított előirányzat 2 684,4 994,4 1 690,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    1 690,0 0,0 1 690,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 988,2 988,2   

− bevétel előirányzatosítása 6,2 6,2   

2014. évi módosított előirányzat 2 684,4 994,4 1 690,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   701,9 1 690,0 1 690,0 2 684,4 2 059,5 293,4% 76,7% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 6,2 6,2  100,0% 

Támogatás   1 
690,0 

1 690,0 1 690,0 1 690,0 1 690,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,1 – – 988,2 988,2  100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (3 db) 2 059,5   2 059,5 
Összes kifizetés 2 059,5 0,0 2 059,5 

 
 
15/1/3. Konzultációk kiadásai jogcímcsoport 
 
Az előirányzat tartalmazza a sarkalatos döntések meghozatalához szükséges, a Kormány és 
lakosság közötti konzultációk kiadásainak fedezetét. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 1 600,0   1 600,0   
Módosítások jogcímenként *         
Maradvány előirányzata 461,8 461,8     
Felügyeleti szervi -1 176,8 111,7 -1 288,5   
2014. évi módosított előirányzat 885,0 573,5 311,5 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     1 600,0 0,0 1 600,0 
Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = működésre -1 288,5   -1 288,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 461,8 461,8   

− bevétel előirányzatosítása 111,7 111,7   

2014. évi módosított előirányzat 885,0 573,5 311,5 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányz
at 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 1 600,0 1 600,0 885,0 239,1  27,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 111,7 111,7  100,0% 

Támogatás   461,8 1 600,0 1 600,0 311,5 311,5 67,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 461,8 461,8  100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (1db) 67,0   67,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1db) 2,0   2,0 

− gazdasági társaság 19,9   19,9 

− egyéb (saját fej.kez.előir. ) (1db) 150,2   150,2 
Összes kifizetés 239,1 0,0 239,1 

 
 
15/1/4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, azon a Fejezeti 
tartalék terhére kötött szerződések, illetve kötelezettségvállalások közvetlen fejezeti 
felhasználásának a kimutatása történik. A forrás terhére kiemelt kulturális rendezvényekre, 
egyházi-, és középületek felújítására, illetve társadalmi, civil és egyházi szervezetek kiemelt 
projektjeinek támogatására történt kifizetés. Ezen felül itt kerül kimutatásra a 
Miniszterelnökségtől közvetlenül és a Fejezeti általános tartalékon keresztül elvont megtakarítás 
összege is. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
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Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként         
Maradvány előirányzata 758,6 758,6     
Felügyeleti szervi 2 550,1 357,9 2 192,2   
2014. évi módosított előirányzat 3 308,7 1 116,5 2 192,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     0,0 0,0 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 758,6 758,6   

− bevétel előirányzatosítása 357,9 357,9   

− más fejezeti sorról/sorra 
átcsoportosítás 

2 192,2 0,0 2 192,2 

2014. évi módosított előirányzat 3 308,7 1 116,5 2 192,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 042,5 0,0 0,0 3 308,7 1 974,3 189,4% 59,7% 

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

Bevétel   0,3 0,0 0,0 357,9 357,9  100,0% 

Támogatás   1 485,9 0,0 0,0 2 192,2 2 192,2 147,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   39,9 – – 758,6 758,6 1901,3% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1db) 8,0   8,0 

− más fejezet intézménye (2db) 9,3   9,3 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (2db) 30,0   30,0 

− alapítvány (17db) 761,4   761,4 

− közalapítvány (6db) 154,2   154,2 

− nonprofit társaság (4db) 116,4   116,4 

− gazdasági társaság (7db) 242,2   242,2 

− önkormányzat/vagy intézménye (4db) 121,3   121,3 

− elkülönített állami pénzalap (1db) 8,5   8,5 

− egyéb (postakölt.,bankkölt.,egyesület,egyház,külföld,stb)31db 523,0   523,0 

Összes kifizetés 1 974,3 0,0 1 974,3 
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15/1/5. Ifjúságpolitikai célok támogatása jogcímcsoport 
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére olyan ifjúsági programok, 
rendezvénysorozatok támogatása történik, amelyek elmélyíthetik a kormányzat és a fiatalabb 
generáció közötti konzultatív kapcsolatokat. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 100,0   100,0   
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 17,5 17,5     
Felügyeleti szervi -98,1   -98,1   
2014. évi módosított előirányzat 19,4 17,5 1,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     100,0   100,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = működésre -92,1   -92,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 17,5 17,5   

− bevétel előirányzatosítása       

− más fejezeti sorról/sorra 
átcsoportosítás 

-6,0   -6,0 

2014. évi módosított előirányzat 19,4 17,5 1,9 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   42,5 100,0 100,0 19,4 4,9 11,5% 25,3% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   60,0 100,0 100,0 1,9 1,9 3,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 17,5 17,5  100,0% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (1db) 4,9   4,9 
Összes kifizetés 4,9 0,0 4,9 

 
15/1/6. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport 
 
Az előirányzat a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és annak Titkársága 
kompetenciájába tartozó Nemzeti Sírkert és a Nemzeti Emlékhelyek gondozására, ápolására, 
valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Ezen felül az előirányzat 
fedezetet biztosít a kiemelt jelentőségű, Nemzeti Sírkertben megvalósítandó síremlékek 
létesítésének költségeire. 

Az előirányzatokból finanszírozott feladatok: 
– A Rákoskeresztúri Újköztemető nemzeti emlékhely felújításának első ütemére 247,5 millió 

forint, a felújítás második ütemére 263,1 millió forint, a zöldfelület karbantartására 4,5 millió 
forint került biztosításra. 

– Vidéki sírfelújításokra 67,6 millió forint került elkülönítésre. 
– A köztemető fenntartás és működtetésre 8,9 millió forint, a Nagycenki Széchenyi Mauzóleum 

vizesedési problémái kezelésére 2,0 millió forint, a Nemzeti Gyászpark 300-as parcellája 
kertfenntartási munkálataira 1,1 millió forint került biztosításra. 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 75,0    75,0   
Módosítások jogcímenként         
1052/2014. (II.11.) Korm. hat. Rákoskeresztúri Újköztemető 
298, 300 és 301-es parcelláinak a felújítása Nagy Imre 
újratemetésének 25. évfordulójára 

513,1   513,1   

Maradvány előirányzata 17,1 17,1     
Felügyeleti szervi -4,8   -4,8   
2014. évi módosított előirányzat 600,4 17,1 583,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    75,0  0,0 75,0 
Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -4,8   -4,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 17,1 17,1   

− más fejezettől 513,1   513,1 

2014. évi módosított előirányzat 600,4 17,1 583,3 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirány-
zat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2014. évi 
módosított 
előirányza

t 

2014. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   74,5 75,0 75,0 600,4 271,5 364,4% 45,2% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   75,0 75,0 75,0 583,3 583,3 777,7% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   16,6 – – 17,1 17,1 103,0% 100,0% 

         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (1db) 2,0   2,0 

− gazdasági társaság (4db) 264,5   264,5 

− önkormányzat/vagy intézménye (1db) 5,0   5,0 
Összes kifizetés 271,5 0,0 271,5 

 
 
15/1/7. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos 
kiadások jogcímcsoport 
 
Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a Versenyszféra és a Kormány Állandó 
Konzultációs Fóruma részére az érdekképviseletek és a kormányzati szervek közötti 
együttműködés erősítése, a gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az 
üzleti környezet fejlesztése, valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése 
érdekében. Az előirányzat terhére támogatás kerül biztosításra a Független Szakszervezetek 
Demokratikus Ligája, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége, a Munkástanácsok 
Országos Szövetsége, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és a Kereskedelmi Társaságok 
Országos Szövetsége, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége részére. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 600,0   600,0   
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 262,3 262,3     
Felügyeleti szervi         
2014. évi módosított előirányzat 862,3 262,3 600,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     600,0   600,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 262,3 262,3   

2014. évi módosított előirányzat 862,3 262,3 600,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   562,7 600,0 600,0 862,3 546,8 97,2% 63,4% 

  
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   825,0 600,0 600,0 600,0 600,0 72,7% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 262,3 262,3  100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (civil szervezet) 6db 546,8   546,8 
Összes kifizetés 546,8 0,0 546,8 

 
 
15/1/8. Antall József Politikai- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány 
támogatása jogcímcsoport 
 
Az előirányzat célja, az Antall József Politikai- és Társadalomtudományi Tudásközpont 
Alapítvány 2014. évi működésének és szakmai programoknak támogatása. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 100,0   100,0   
Módosítások jogcímenként          
Felügyeleti szervi 150,0   150,0   
2014. évi módosított előirányzat 250,0 0,0 250,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

    100,0   100,0 

Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezeti sorról/sorra 
átcsoportosítás 

150,0   150,0 

2014. évi módosított előirányzat 250,0 0,0 250,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   50,0 100,0 100,0 250,0 250,0 500,0% 100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   50,0 100,0 100,0 250,0 250,0 500,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (1db) 250,0 242,7 7,3 
Összes kifizetés 250,0 242,7 7,3 

 
 
15/1/9. "Az Élet Menete" Alapítvány támogatása jogcímcsoport 
 
Az előirányzat célja az Élet Menete Alapítvány 2014. évi működésének és a Holokauszt 
emléknap megrendezésének támogatása. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 50,0   50,0   
Módosítások jogcímenként          
2014. évi módosított előirányzat 50,0 0,0 50,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    50,0   50,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
2014. évi módosított előirányzat 50,0 0,0 50,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (1db) 50,0 50,0   
Összes kifizetés 50,0 50,0 0,0 

 
 
15/1/10. Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő 
szervezetek támogatása jogcímcsoport 
 
Az előirányzat célja az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében 
közreműködő szervezetek működésével és feladataival kapcsolatos kiadások fedezetének 
biztosítása. Az előirányzat terhére támogatás kerül biztosításra a Szakszervezetek 
Együttműködési Fóruma, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar Szakszervezetek 
Országos Szövetsége, a Munkástanácsok Országos Szövetsége részére. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 300,0   300,0   
Módosítások jogcímenként         
Maradvány előirányzata 278,3 278,3     
Felügyeleti szervi 0,8 0,8     
2014. évi módosított előirányzat 579,1 279,1 300,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    300,0   300,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 278,3 278,3   

− bevétel előirányzatosítása 0,8 0,8   

2014. évi módosított előirányzat 579,1 279,1 300,0 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányz
at 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2014. évi 
módosított 
előirányza

t 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   21,7 300,0 300,0 579,1 557,7 2570,0
% 

96,3% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,8 0,8  100,0
% 

Támogatás   300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100,0% 100,0
% 

Előirányzat-
maradvány 

  0,0 – – 278,3 278,3  100,0
% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (civil szervezet) 5 db 557,7   557,7 
Összes kifizetés 557,7 0,0 557,7 

 
 
15/1/11. A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás 
jogcímcsoport 
 
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1052/2014. (II. 11.) Korm. 
határozat alapján 183,8 millió forint többlettámogatás került biztosításra az amerikai egyesült 
államokbeli kommunizmus áldozatai emlékmúzeuma létrehozásának támogatására, melynek 
kiemelkedő célja hazánk nevének és történelmének megismertetése.  
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
1052/2014. (II.11.) Korm. hat. Washingtonban 
tervezett múzeum támogatására 

183,8   183,8   

2014. évi módosított előirányzat 183,8 0,0 183,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat           
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 183,8   183,8 

2014. évi módosított előirányzat 183,8 0,0 183,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   47,0 0,0 0,0 183,8 183,8 391,1% 100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 0,0 0,0 183,8 183,8  100,0% 

Előirányzat-maradvány   47,0 – – 0,0 0,0 0,0%  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (külföldi szervezet) 1 db 183,8   183,8 
Összes kifizetés 183,8 0,0 183,8 

 
 
15/1/13. Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és 
támogatása jogcímcsoport 
 
A területi együttműködési programok menedzsmentjében Magyarország térségi vezető szerepe 
megtartása, és az intézményrendszer kialakítása, működtetése fedezetére, valamint Európai 
Területi Együttműködés keretében megvalósuló határ menti és interregionális programokra. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 44,6 44,6     
Felügyeleti szervi 37,4 37,4     
2014. évi módosított előirányzat 82,0 82,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

          

Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 44,6 44,6   

− bevétel 
előirányzatosítása 

37,4 37,4   

2014. évi módosított előirányzat 82,0 82,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   45,6 0,0 0,0 82,0 57,9 127,0% 70,6% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 37,4 37,4  100,0% 

Támogatás   90,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 44,6 44,6  100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma        

− nonprofit társaság (1db) 57,9   57,9 
Összes kifizetés 57,9 0,0 57,9 

 
 
15/1/14. The Hungary Initiatives Foundation támogatása és adomány biztosítása 
jogcímcsoport 

A „Friend’s of Hungary” Alapítvány, névváltozás után „The Hungary Initiatives Foundation” 
2014. évi működtetésére szolgáló előirányzat. Tekintettel arra, hogy a 2013-ban biztosított 
támogatás elszámolása elhúzódott a feladatok megvalósításának csúszása miatt, a 2014. évben 
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biztosított forrás nem került ezen jogcímen felhasználásra, az fejezeten belül átcsoportosításra 
került a 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára..  

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 612,4   612,4   
Módosítások jogcímenként          
Felügyeleti szervi -612,4   -612,4   
2014. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    612,4   612,4 
Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = működésre -612,4   -612,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
2014. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 111,8 612,4 612,4 0,0 0,0 0,0%  

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

Bevétel   513,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Támogatás   598,8 612,4 612,4 0,0 0,0 0,0%  

Előirányzat-maradvány  0,0 – – 0,0 0,0   

 
 
15/1/17 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport 
 
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványt 1997. évben a Magyar Köztársaság Kormánya 
azzal a céllal hozta létre, hogy eleget tegyen az 1947. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsi 
Békeszerződés 27. cikkének 2. pontjában vállalt nemzetközi jogi kötelezettség teljesítésének, 
amely szerint az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek 
után a zsidó közösségek kárpótlását – a közösség életben maradt tagjai javára és érdekében – 
szervezze, illetve végrehajtsa. 
Az előirányzat a Közalapítvány alapító okiratában meghatározott feladatok, valamint az 1947-es 
Párizsi Békeszerződés 27. cikk 2. pontjában foglaltak támogatására szolgál. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 58,0  58,0  
Módosítások jogcímenként     
Maradvány előirányzata 36,0 36,0   
2014. évi módosított előirányzat 94,0 36,0 58,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     58,0   58,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 36,0 36,0   

2014. évi módosított előirányzat 94,0 36,0 58,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   207,3 58,0 58,0 94,0 58,0 28,0% 61,7% 

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

Bevétel   36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Támogatás   36,0 58,0 58,0 58,0 58,0 161,1% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   171,3 – – 36,0 36,0 21,0% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− közalapítvány (1db) 58,0 58,0   
Összes kifizetés 58,0 58,0 0,0 

 
 
15/1/18. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 
jogcímcsoport 
 
Az előirányzat fedezetet biztosít a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítvány működéséhez, alapító okiratában meghatározott feladatok teljesítéséhez. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 220,0   220,0   
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 104,7 104,7     
Felügyeleti szervi 13,6 13,6     
2014. évi módosított előirányzat 338,3 118,3 220,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    220,0   220,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 104,7 104,7   

− bevétel előirányzatosítása 13,6 13,6   

2014. évi módosított előirányzat 338,3 118,3 220,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   205,3 220,0 220,0 338,3 312,3 152,1% 92,3% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 13,6 13,6  100,0% 

Támogatás   220,0 220,0 220,0 220,0 220,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   90,0 – – 104,7 104,7 116,3% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− közalapítvány (1db) 312,3 304,2 8,1 
Összes kifizetés 312,3 304,2 8,1 

 
 
15/1/19. Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért jogcímcsoport 
 
Az előirányzat célja az „Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért” által 
meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálása, nemzetközi konferenciák 
szervezése, az alapítvány célkitűzéseivel összhangban lévő publikációk megvalósításának 
támogatása. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 150,0   150,0   
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 48,5 48,5     
2014. évi módosított előirányzat 198,5 48,5 150,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    150,0   150,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 48,5 48,5   

2014. évi módosított előirányzat 198,5 48,5 150,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   101,5 150,0 150,0 198,5 198,5 195,6% 100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány  0,0 – – 48,5 48,5  100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (1db) 198,5 192,9 5,6 
Összes kifizetés 198,5 192,9 5,6 

 
 
15/1/20. Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás jogcímcsoport 
 
Az előirányzat célja az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozat alapján a Washingtoni Magyar 
Kápolna létrehozásának támogatása. A támogatási szerződés a 2013. évi maradvány terhére 
került megkötésre. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások jogcímenként         
Maradvány előirányzata 90,8 90,8     
2014. évi módosított előirányzat 90,8 90,8 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 90,8 90,8   

2014. évi módosított előirányzat 90,8 90,8 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 90,8 0,0  0,0% 

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

Bevétel   90,8 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 – – 90,8 90,8  100,0% 

         

 
 
15/1/22. Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése 
jogcímcsoport   
 
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 18. § (1) 
bekezdése az egyetemes postai szolgáltatás folyamatos ellátására 2020. december 31. napjáig a 
Magyar Posta Zrt.-t jelöli ki. A Törvény 77/A. § (1) bekezdése alapján, ha az egyetemes postai 
szolgáltatás nettó költsége meghaladja az egyetemes postai szolgáltató egyetemes postai 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeinek egy százalékát, ezen összeg az egyetemes postai 
szolgáltató méltánytalan többletterhe. A Törvény 76. § (2) bekezdése alapján, hivatkozással a 
2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezéseire, az egyetemes postai szolgáltató a méltánytalan 
többletterhének évi 15 millió eurót meg nem haladó részének a központi költségvetés terhére 
történő megtérítésére jogosult. 
 
A Magyar Posta Zrt. a 2013. és 2014. évi méltánytalan többletteher összegének évi 15 millió 
eurót meg nem haladó részének előlegként történő átutalása céljából a Magyarország 2014. évi 
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról szóló 2014. évi 

1160



LXXXIV. törvény 9 122,0 millió forintot biztosított a fejezetei kezelésű előirányzaton, amely 
összeg a Magyar Posta Zrt. felé átutalásra került. 
 
A 2013. évi méltánytalan többletteher vonatkozásában 2015. január 29-én kiállításra került a 
társaság felé a teljesítésigazolás, amely alapján az előzőek szerinti előlegből a Magyar Posta Zrt. 
4.701,5 millió forint méltánytalan többletteher kompenzációra jogosult. A 2014. évi méltánytalan 
többletteher összegének megállapításáról a postaügyekért felelős miniszter 2015. szeptember 30-
ig dönt. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások jogcímenként         
2014. évi LXXXIV. Tv. Végrehajtása: 2013. és 2014. 
évi előleg átutalása (GF/KIF/799/1/2014 Feljegyzés 
KI_LJ) 

9 122,0   9 122,0   

2014. évi módosított előirányzat 9 122,0 0,0 9 122,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 9 122,0   9 122,0 

2014. évi módosított előirányzat 9 122,0 0,0 9 122,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 9 122,0 9 122,0 9 122,0  100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 0,0 9 122,0 9 122,0 9 122,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma        

− gazdasági társaság (1db) 9 122,0   9 122,0 
Összes kifizetés 9 122,0 0,0 9 122,0 
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15/1/23. A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban 
létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának támogatása jogcímcsoport 

Az előirányzat célja az 1966/2013. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Sport 
XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati 
sportlétesítmények kiváltása. A szerződések megkötésére 2014-ben került sor 7 
Önkormányzattal. Hasonló feladatra átcsoportosításra került forrás a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumhoz is a sorról. Megtakarítás terhére átcsoportosítás történt Fejezeten belül is a 
Fejezeti általános tartalék javára. 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 4 945,1 4 945,1     
2014. évi módosított előirányzat 4 945,1 4 945,1 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

          

Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 4 945,1 4 945,1   

2014. évi módosított előirányzat 4 945,1 4 945,1 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi tény 

2014. 
évi 

eredeti 
előirán

yzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
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 4 945,1 4 871,6  98,5% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   4 945,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 4 945,1 4 945,1  100,0
% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (1) 110,6   110,6 

− önkormányzat/vagy intézménye (10db) 4 474,0   4 474,0 

− egyéb (saját fej.kez.sor) 1db 287,0   287,0 
Összes kifizetés 4 871,6 0,0 4 871,6 

 
 
15/1/24. Civil-alap pályázati program jogcímcsoport 
 
A Civil Alap – 2014 pályázati program a Magyar Holokauszt Emlékév – a 2014. év során 
megvalósuló, a méltó megemlékezést szolgáló civil, önkormányzati és egyéb kezdeményezésben 
megvalósuló programokra, valamint a magyar holokauszt újabb tudományos és művészi 
feldolgozásaira szolgáló támogatási konstrukció. 
Az előirányzat célja a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében Civil Alap pályázati 
program megvalósítása, pályázati kiírás szerint. 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként         
Maradvány előirányzata 1 800,0 1 800,0     
2014. évi módosított előirányzat 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 1 800,0 1 800,0   

2014. évi módosított előirányzat 1 800,0 1 800,0 0,0 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányz
at 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
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 1 800,0 1 742,4  96,8% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 1 800,0 1 800,0  100,0% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (17db) 106,5   106,5 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1db) 4,0   4,0 

− alapítvány (52db) 271,3   271,3 

− közalapítvány (1db) 11,0   11,0 

− nonprofit társaság (16db) 131,0   131,0 

− gazdasági társaság (45db) 314,2   314,2 

− önkormányzat/vagy intézménye (57db) 206,6   206,6 

− magánszemély (32db) 53,5   53,5 

− egyéb (civil szervezet,egyház,külföldi,MÁK) 160 db 644,3   644,3 
Összes kifizetés 1 742,4 0,0 1 742,4 

 
 
15/1/25. Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoport 
 

Az előirányzat célja a 2049/2013. (XII. 30.) Korm. határozat alapján önkormányzatok átmeneti 
támogatása. Nagyságrendileg 120 db támogatási szerződés került megkötésre 2014. évben. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     
Módosítások jogcímenként     

 1083/2014.(II.26.) Korm. határozat 3. számú melléklete 
alapján pótelőirányzat 

2 172,1  2 172,1

 

Maradvány előirányzata 1 700,0 1 700,0   
2014. évi módosított előirányzat 3 872,1 1 700,0 2 172,1 0,0

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat           
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 1 700,0 1 700,0   

− más fejezettől 2 172,1   2 172,1 

2014. évi módosított előirányzat 3 872,1 1 700,0 2 172,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirány
zat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2014. évi 
módosított 
előirányza

t 

2014. 
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 3 872,1 3 
872,1 

 100,0
% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   1 700,0 0,0 0,0 2 172,1 2 
172,1 

127,8
% 

100,0
% 

Előirányzat-
maradvány 

  0,0 – – 1 700,0 1 
700,0 

 100,0
% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− önkormányzat/vagy intézménye (120db) 3 872,1   3 872,1 
Összes kifizetés 3 872,1 0,0  3 872,1 

 
 
15/1/26 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása jogcímcsoport 
 
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 80,0 millió forint támogatásban részesült 
a Zsennyei Alkotóház felújításának, illetve zenei alkotóházzá történő átalakításának érdekében.  
A felújítási és átalakítási munkálatok eredményeként létrejövő zenei alkotóház, illetve 
próbaterem alkalmat és helyet biztosít a kortárs fiatal művészek számára zenei tehetségük 
kibontakozására, gyakorlására, előadások szervezésére. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          

1193/2014.(III.28.) Korm. határozat végrehajtása a magyar komolyzenei 
koncepció kidolgozása érdekében kapott pótelőirányzat 

100,0   100,0 

  

Felügyeleti szervi átcsoportosítás -20,0   -20,0   
2014. évi módosított előirányzat 80,0 0,0 80,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -20,0   -20,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 100,0   100,0 

2014. évi módosított előirányzat 80,0 0,0 80,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
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 80,0  100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 0,0 0,0 80,0 80,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (1db) 80,0   80,0 
Összes kifizetés 80,0 0,0 80,0 

 
 
15/1/27. Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása jogcímcsoport 
 
Az előirányzat célja az 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Világörökség részét 
képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztése. A program végrehajtásában, a 
forrás szétosztásában való közreműködéshez a Miniszterelnökség lebonyolító szervet jelölt ki. 
A lebonyolítói feladatokat a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
látta el. 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként         
Maradvány előirányzata 1 500,0 1 500,0     
2014. évi módosított előirányzat 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatá
s 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 1 500,0 1 500,0   

2014. évi módosított előirányzat 1 500,0 1 500,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi tény 

2014. 
évi 

eredeti 
előirán

yzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
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 1 500,0 1 500,0  100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 1 500,0 1 500,0  100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− önkormányzat/vagy intézménye (27db) 1 500,0   1 500,0 
Összes kifizetés 1 500,0 0,0 1 500,0 

 
 
15/1/29. Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása 
jogcímcsoport   
 
Az előirányzat célja - összhangban a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1314/2014. (V. 19.) Korm. határozatban 
foglaltakkal - a Kőszeg-kreatív város projekt megvalósításának támogatása. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként *         
Felügyeleti szervi 116,4 116,4     
2014. évi módosított előirányzat 116,4 116,4 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat           
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− bevétel előirányzatosítása 116,4 116,4   

2014. évi módosított előirányzat 116,4 116,4 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 116,4 104,8  90,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 116,4 116,4  100,0% 

Támogatás   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (1db) 104,8   104,8 
Összes kifizetés 104,8 0,0 104,8 

 
 
15/1/30. Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges 
hozzájárulás jogcímcsoport 
 
Batthyány Lajos Alapítvány működése és feladatainak ellátása érdekében 200,0 millió forint 
támogatás került biztosításra az angol nyelvű tudományos, társadalmi folyóirat, a Hungarian 
Review és az Alapítvány keretei között létrehozott és működtetett politikai kutatóintézet, a 
Danube Institute szakmai rendezvényeinek megvalósítása céljából. 
A központi költségvetés részére 20,0 millió forint került befizetésre. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként         

 1405/2014.(VII.18.) Korm. határozat  alapján  pótelőirirányzat 220,0   220,0   

2014. évi módosított előirányzat 220,0 0,0 220,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 220,0   220,0 

2014. évi módosított előirányzat 220,0 0,0 220,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 220,0 200,0  90,9% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 0,0 0,0 220,0 220,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (1db) 200,0 197,1 2,9 
Összes kifizetés 200,0 197,1 2,9 

 
 
15/1/31. Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport   
 
Az előirányzat terhére a kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos szakmai 
feladatok ellátásával összefüggésben a The European Organization for Nuclear Research 
(CERN, CERN CMS), Fusion von Energy (ITER), és a NATO von Karman tagdíjak kerültek 
rendezésre. 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          

 1474/2014.(VIII.27.) Korm. határozat alapján  pótelőirányzat (Kutatás-
fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos feladatokhoz 
kapcsolódóan az NGM és a ME között aláírt megállapodás alapján) 

113,6   113,6 

  

Felügyeleti szervi 6,0   6,0   
2014. évi módosított előirányzat 119,6 0,0 119,6 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

          

Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezeti sorról/sorra 
átcsoportosítás 

6,0   6,0 

− más fejezettől 113,6   113,6 

2014. évi módosított előirányzat 119,6 0,0 119,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 119,6 119,6  100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 0,0 0,0 119,6 119,6  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (külföldi szervezet) 119,6   119,6 
Összes kifizetés 119,6 0,0 119,6 

 
 
15/1/32. Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője jogcímcsoport 
 
A Kormány felismerve azt, hogy a gasztronómia a maga területén jelentős mértékben 
hozzájárulhat Magyarország nemzetközi hírnevének megerősítéséhez, a Bocuse d'Or 
szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges egyes 
kormányzati intézkedésekről szóló 1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozatában rögzítette, hogy 
támogatja a Magyar Bocuse d'Or Akadémia Egyesületnek a 2016. évi Bocuse d’Or 
szakácsolimpia európai döntőjének megrendezésére és lebonyolítására vonatkozó pályázatát, és 
ennek sikeressége esetén vállalja a megrendezéshez szükséges feltételek biztosítását.  
 
A 2014 májusában, Stockholmban megrendezett európai döntő keretében került kihirdetésre, 
hogy a 2016. évi Bocuse d’Or Europe házigazdája Budapest. 
 
A Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntőjének budapesti megrendezése céljából a 
fejezeti kezelésű előirányzat magába foglalta a verseny döntőjének megrendezésére vonatkozó 
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jog biztosítását, a Magyarországot képviselő séf és csapata 2015-ös lyoni világdöntőre történő 
felkészítését, valamint Magyarország SIRHA kiállításon való megjelenésének előkészítését. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
 1365/2014.(VI.30.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat 185,0   185,0   
1575/2014.(X.10.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat 168,0   168,0   
2014. évi módosított előirányzat 353,0 0,0 353,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 353,0   353,0 

2014. évi módosított előirányzat 353,0 0,0 353,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 353,0 353,0  100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 0,0 0,0 353,0 353,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (egyesület, külföldi szervezet) 1db 353,0   353,0 
Összes kifizetés 353,0 0,0 353,0 

 
 
15/1/34. Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése jogcímcsoport 

A Nagykovácsi Kastélypark területe a 2013. évi CXVIII. törvény alapján a Magyar 
Cserkészszövetség tulajdonába került. 

1171



Az előirányzat célja a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése, amelynek keretében a 
2014. évben a területek állagmegóvása, a következő évi építési munkálatok előkészítése, 
valamint az építészeti tervezés és funkcionális tervezés került finanszírozásra. 
 
A Nagykovácsi Kastély Komplexum ingyenes tulajdonba adása és ennek a felújítására szánt 
állami támogatásból a Magyar Cserkészszövetség olyan központot tud létrehozni, amely 
meghatározó szereplője lesz a nemzeti ifjúságnevelési munkának, mind a cserkész 
vezetőképzésben, mind a fiatalok képességeinek és kompetenciáinak fejlesztésben. 
 
A Nagykovácsi Kastélypark Komplexumban létrehozásra kerülő funkciók és szolgáltatások 
kielégítve a helyi igényeket, valamint az 50-100 km-es körzetben felmerülő üzleti és képzési 
igényeket, egy olyan gazdasági bázisa is tud lenni a Magyar Cserkészszövetségnek, amelynek 
eredményes üzleti tevékenysége erősíti a szervezet gazdasági stabilitását, sőt olyan új 
lehetőségeket teremt, amelyek a 21. század cserkészetének megvalósítását teszik lehetővé a 
Magyar Cserkészszövetség számára a nemzethatárokon belül és azokon kívül. 
 
A 2014. évben két támogatási szerződés került megkötésre 545,8 millió forint összegben. 
 
A 2014. évben kidolgozásra került a fejlesztési beruházás tervezési programja, elkészültek az 
építészeti felmérések, az örökségvédelmi kutatás, valamint megkezdődött a beruházás 
engedélyezési tervezése, amely az építési engedély iránti kérelem beadásával lezárult. 
 
A 2014. év során a Nagykovácsi Kastély területén található “I” Oktatási épület felújítási tervei 
soron kívül elkészültek és a felújítás kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzés lefolytatásra került 
annak érdekében, hogy az épület felújítása a 2015. évben elkészüljön és a hasznosítás 
megkezdhető legyen. 
 
A 2014. évben elkészült a területek hosszú távú hasznosítási koncepciója, valamint a 
megvalósíthatósági tanulmányok és üzleti tervek.  
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 985,0   985,0   
Módosítások jogcímenként         
2014. évi módosított előirányzat 985,0 0,0 985,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     985,0   985,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
2014. évi módosított előirányzat 985,0 0,0 985,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 985,0 985,0 985,0 298,8  30,3% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 985,0 985,0 985,0 985,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetés 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (civil szervezet) 1 db 298,8   298,8 
Összes kifizetés 298,8 0,0 298,8 

 
 
15/1/36. Építésügyi célelőirányzat jogcímcsoport 
 
A bírságbevételek központosítása miatt az előirányzat 2012. január 1-től, mint eredeti 
előirányzattal nem rendelkező előirányzat kerül megtervezésre. 
 
Az előirányzat célja szerint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 50.§ részletesen kifejtett rendelkezése alapján az épített környezet 
alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatására és finanszírozására 
szolgált. 
 
Az előirányzaton a 2014. évben kötelezettségvállalás nem történt. Az előirányzaton a korábbi 
években keletkezett kötelezettségek kifizetése és a bírságbevételek pénzügytechnikai kezelése 
történik. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 154,5 154,5     
Felügyeleti szervi 1,0 1,0     
2014. évi módosított előirányzat 155,5 155,5 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     0,0   0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 154,5 154,5   

− bevétel előirányzatosítása 1,0 1,0   

2014. évi módosított előirányzat 155,5 155,5 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   138,8 0,0 0,0 155,5 51,7 37,2% 33,2% 

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

Bevétel   49,2 0,0 0,0 1,0 0,4 0,8% 40,0% 

Támogatás   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány   138,8 – – 154,5 154,5 111,3% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye  (1db) 49,2   49,2 

− egyéb (1db) 2,5   2,5 
Összes kifizetés 51,7 0,0 51,7 

 
 
15/1/37. Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése jogcímcsoport 
 
A rendelkezésre álló forrás az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. 
(VIII. 29.) Korm. rendelet alapján, az üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó informatikai 
infrastruktúra-üzemeltetési, szoftver- és hardverbeszerzési, felhasználó-kezelés és támogatási, az 
alkalmazás fenntartása és fejlesztési feladatok ellátása, valamint az adatgazdálkodáshoz 
kapcsolódó közmű-üzemeltetői adatszolgáltatás koordinációja, alaptérképi és ingatlan-
nyilvántartási adatok kezelése céljából került felhasználásra. 
 
A feladat végrehajtása érdekében a teljes 266,0 millió forint egy közszolgáltatási szerződés 
keretében került átadásra a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 266,0   266,0   
Módosítások jogcímenként         
2014. évi módosított előirányzat 266,0 0,0 266,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    266,0  266,0 
Módosítások kedvezményezettenként    
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    
2014. évi módosított előirányzat 266,0 0,0 266,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013
. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2014. évi 
módosított 
előirányza

t 

2014
. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   4,9 266,0 266,0 266,0 266,
0 

5428,6
% 

100,0
% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 266,0 266,0 266,0 266,
0 

 100,0
% 

Előirányzat-
maradvány 

  4,9 – – 0,0 0,0 0,0%  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (1db) 266,0   266,0 
Összes kifizetés 266,0 0,0 266,0 

 
 
15/1/38. Építésügyi feladatok jogcímcsoport   
 
Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
50.§ rendelkezései alapján az épített környezet alakításának és védelmének pénzügyi 
eszközökkel történő támogatását és finanszírozását biztosítja. 
 
Az előirányzatokból finanszírozott programok, feladatok bemutatása: 
− Építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységek szerinti 

továbbképzésekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Kivitelezési, szakmagyakorlási kiadványok 
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készítése és grafikai nyomdai előkészítése a kamarai tagok és regisztráltak tájékoztatása 
érdekében, könyv kiadása. Továbbképzések szervezése a szakmagyakorlók felkészítésére a 
bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel, továbbá az ehhez szükséges eszközök 
beszerzése. Oktatási és kommunikációs segédanyagok összeállítása a szakmagyakorlók és az 
építésügyi hatóságok számára, valamint a lakosság számára, segédletek, tájékoztatók, 
gyakorlati útmutatók készítése aktualizálása, adminisztráció ellátása. 

− A kamara közigazgatási feladatainak végrehajtása (ezen belül mérnöki, illetve építészeti 
tevékenység engedélyezése és visszavonása, hatósági igazolvány kiállítása, informatikai 
fejlesztések), a kamara által használt Integrált Informatikai Rendszer fejlesztése 
(továbbképzési modul kifejlesztése, körlevélmodul elindítása), a kamaránál igénybe vehető 
elektronikus kapcsolattartáshoz kötődő elektronikai fejlesztések megvalósítása. 

− Az Országos Építésügyi Nyilvántartás és elektronikus alkalmazásai fenntartási, működtetési, 
felhasználó-támogatási feladatai (e-építési napló, e-tanúsítás, e-szankció, e-bírság, e-kezelő 
felület alkalmazás működtetése, kamarai névjegyzékekből történő adatszolgáltatás, helpdesk), 
OÉNY fejlesztési feladatok, Építésügyi Monitoring rendszer működtetése, ÉTDR rendszer 
működtetése (szakmai támogatás-szolgáltatás, felhasználói helpdesk és terméktámogatás, 
fenntartás). 

− A lejáró határvédelmi eszközök, terheléselosztó rendszerek, mentőrendszer, hitelesítést 
biztosító alkalmazások licenszei, valamint az időbélyegek frissítése. 

− Az ÉMI Nonprofit Kft. a felvonókhoz és mozgólépcsőkhöz kapcsolódó műszaki biztonsági és 
hatósági feladatok ellátása céljából részesült támogatásban. 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 595,0   595,0   
Módosítások jogcímenként         
Maradvány előirányzata 234,5 234,5     
Felügyeleti szervi 42,4 42,4     
2014. évi módosított előirányzat 871,9 276,9 595,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    595,0   595,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 234,5 234,5   

− bevétel előirányzatosítása 42,4 42,4   

2014. évi módosított előirányzat 871,9 276,9 595,0 

 
  

1176



Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   611,7 595,0 595,0 871,9 572,4 93,6% 65,6% 

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

Bevétel   86,8 0,0 0,0 42,4 42,4 48,8% 100,0% 

Támogatás   495,0 595,0 595,0 595,0 595,0 120,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   247,5 – – 234,5 234,5 94,7% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1db) 24,8   24,8 

− más fejezet intézménye (2db) 42,7   42,7 

− nonprofit társaság (2db) 383,4   383,4 

− gazdasági társaság (12db) 39,8   39,8 

− önkormányzat/vagy intézménye (7db) 16,3   16,3 

− egyéb (civil szervezet) (4db) 65,4   65,4 
Összes kifizetés 572,4 0,0 572,4 

 
 
15/1/39. Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése 
jogcímcsoport   
 
Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI.08.) Korm. rendelet, valamint a területfejlesztéssel és a 
területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, 
nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II:5.) Korm. rendelet alapján az 
előirányzatból finanszírozott programok, feladatok: 
− Adat- és dokumentum beszerzési feladatok, ezen belül kurrens állományok nyilvántartásának 

vezetése, elektronikus dokumentumfogadó rendszer üzemeltetése, tervek fogadása, 
feldolgozása és nyilvántartásba vétele, építés-műszaki tervdokumentációk fogadása, 
feldolgozása, digitális területrendezési tervek fogadása, feldolgozása és szolgáltatása, 
területrendezési eszközök fogadása, feldolgozása és szolgáltatása, területrendezési hatósági 
eljárások fogadása, feldolgozása és szolgáltatása, kurrens állományok kezelése, archív 
állományok nyilvántartásának vezetése, archív állományok kezelése. 

− Dokumentációs központ szolgáltatásai, ezen belül a szolgáltatástípusok, 
dokumentumszolgáltatás- betekintés, információkutatás, másolatszolgáltatás, 
tervdokumentumok szolgáltatása, szakkönyvtár üzemeltetése, ügyfélszolgálat működtetése. 

− Tájékoztatási és szakmai kapcsolattartási feladatok: E-építés portál működtetése, üzemeltetés, 
információgyűjtés, frissítés, archiválás, építésügyi portál fejlesztése, építésügyi portál- 
hatósági oldal üzemeltetése, fordítás, URBANDATA. 

− Épület fenntartási és épületüzemeltetési feladatok, költségek finanszírozása. 
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− Dokumentumtárolással és szolgáltatással összefüggő beszerzések, az integrált 
dokumentumkezelő-rendszer (HunTéka) működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások és 
beruházások, ügyféltér működéséhez szükséges beszerzések, dokumentációs központ 
épületének működtetéséhez szükséges beruházások. 

 
A feladat végrehajtása érdekében a teljes 150,0 millió forint közszolgáltatási szerződés keretében 
került átadásra a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 150,0   150,0   
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 4,0 4,0     
Felügyeleti szervi 3,1 3,1     
2014. évi módosított előirányzat 157,1 7,1 150,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     150,0   150,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 4,0 4,0   

− bevétel előirányzatosítása 3,1 3,1   

2014. évi módosított előirányzat 157,1 7,1 150,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013
. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2014. évi 
módosított 
előirányza

t 

2014
. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   159,
9 

150,0 150,0 157,1 156,
5 

97,9% 99,6% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,1 0,0 0,0 3,1 3,1 3100,0
% 

100,0
% 

Támogatás   150,
0 

150,0 150,0 150,0 150,
0 

100,0% 100,0
% 

Előirányzat-
maradvány 

  13,8 – – 4,0 4,0 29,0% 100,0
% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (1db) 0,1   0,1 

− nonprofit társaság (1db) 156,4   156,4 
Összes kifizetés 156,5 0,0 156,5 

 
 
15/1/ 40. Örökségvédelmi feladatok jogcímcsoport  
 
A rendelkezésre álló forrásból 241,8 millió forint támogatás került átadásra a Lechner 
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
részére. 
 

A fennmaradó 200,0 millió forint – a Nemzeti Hauszmann-terv (2014-2020) előkészítéséhez 
szükséges intézkedésekről szóló 1377/2014. (VII. 10.) Korm. határozat alapján – a 
Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft., mint a Palotanegyed számos ingatlanát vagyonkezelő 
társaság részére került biztosításra az alábbi feladatok elvégzése érdekében: 
– A Budai Vár hosszú távú koncepciójának elkészítése szakértők bevonásával. 
– Szakmai egyeztetések lebonyolítása konszenzusos megoldások meghozatala végett. 
– A Hauszmann Bizottság tevékenységéhez kapcsolódó szakmai anyagok elkészíttetése a 

szakértők kiválasztásától a szakmai anyagok elkészítését kísérő belső egyeztetések, szakmai 
viták, kooperációk lebonyolítása során. 

– Annak a széles körű társadalmi, partnerségi egyeztetésnek a koordinálása, lebonyolítása, 
adminisztrálása, amelyet a végleges koncepció megalkotásához szükségesnek ítél a 
Kormányzat és a Bizottság. 

– A Bizottság üléseiről és a Hauszmann-terv kidolgozásában résztvevő szakértők munkájáról a 
közvélemény folyamatos tájékoztatása. 

– A Bizottság, a szakértői, társadalmi egyeztetések dokumentálása. 
– Társadalmi Testületi Ülések, kulturális jellegű kiállítások, építészeti konferenciák 

helyszínének biztosítása. 
– A szakmai feladatok elvégzése érdekében szükségessé váló előkészítő munkák (régészet és 

hozzá kapcsolódó terület előkészítés, bontás, stb.) elkezdése. 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 240,9   240,9   
Módosítások jogcímenként          

 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat végrehajtása RKI 200,0   200,0   

Maradvány előirányzata 0,9 0,9     
Felügyeleti szervi 0,3 0,3     
2014. évi módosított előirányzat 442,1 1,2 440,9 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    240,9   240,9 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 0,9 0,9   

− bevétel előirányzatosítása 0,3 0,3   

− más fejezettől 200,0   200,0 

2014. évi módosított előirányzat 442,1 1,2 440,9 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   102,7 240,9 240,9 442,1 241,8 235,4% 54,7% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,3 0,3  100,0% 

Támogatás   103,6 240,9 240,9 440,9 440,9 425,6% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,9 0,9  100,0% 

         

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
− nonprofit társaság (1db) 241,8   241,8 
Összes kifizetés 241,8 0,0 241,8 

 
 
15/1/ 41 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása 
jogcímcsoport   
 
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: EIT) Budapesten történő 
elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó feladatokról 
szóló 3069/2008. Korm. határozatban a Kormány kötelezettséget vállalt az EIT 
Budapesten történő elhelyezése érdekében, az EIT székhelye bérleti díjának 20 évre 
történő, valamint az alkalmazottak munkabérének 5 évre történő finanszírozásához. Az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti 
Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvényben kihirdetett 
Székhely-megállapodás alapján az EIT 20 fős személyzete részére 2011-2015. évig 
nyújtandó támogatás összege 1 560 000 euró évente. 
Az előirányzat terhére az EIT 2014. évi személyi költségeihez történő teljesítésére került 
sor. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 460,4   460,4   
Módosítások jogcímenként         
Maradvány előirányzata 4,4 4,4     
Felügyeleti szervi 31,0   31,0   
2014. évi módosított előirányzat 495,8 4,4 491,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

    460,4   460,4 

Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 4,4 4,4   

− más fejezeti sorról/sorra 
átcsoportosítás 

31,0   31,0 

2014. évi módosított előirányzat 495,8 4,4 491,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   474,4 460,4 460,4 495,8 492,1 103,7% 99,3% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   478,8 460,4 460,4 491,4 491,4 102,6% 100,0% 

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

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (1db) 4,4   4,4 

− egyéb (nemzetközi szervezet) 1db 487,7   487,7 
Összes kifizetés 492,1 0,0 492,1 
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15/1/42. Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 
támogatása jogcímcsoport  
 
Az előirányzat terhére a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány és intézeteinek, valamint a Terror Háza Múzeumnak 2014. évi működési 
költségeinek támogatása céljából 210,0 millió forint került biztosításra, míg a 2013. évi 
működéshez kapcsolódóan a 2014. évre áthúzódott 4,5 millió forint támogatás átutalása. 
 
A működési támogatáson túl a Közalapítvány további 800,0 millió forint támogatásban 
részesült, melynek célja a rendszerváltoztatás 25. évfordulója alkalmából – Magyarország 
köztársasági elnökének  fővédnökségével zajló – programsorozat kidolgozása és megvalósítása. 
A Közalapítvány célja a rendszerváltoztatás történetének megismertetése elsősorban a személyes 
emlékekkel nem rendelkező fiatal generációk számára. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 1 010,0   1 010,0   
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 104,5 104,5     
2014. évi módosított előirányzat 1 114,5 104,5 1 010,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    1 010,0   1 010,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 104,5 104,5   

2014. évi módosított előirányzat 1 114,5 104,5 1 010,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirány
zat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2014. évi 
módosított 
előirányza

t 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   439,8 1 010,0 1 010,0 1 114,5 1 014,5 230,7
% 

91,0% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

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

Bevétel   200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Támogatás   310,0 1 010,0 1 010,0 1 010,0 1 010,0 325,8
% 

100,0
% 

Előirányzat-
maradvány 

  34,4 – – 104,5 104,5 303,8
% 

100,0
% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma        

− nonprofit társaság (1db) 1014,5 1014,5   
Összes kifizetés 1014,5 1014,5 0,0 

 
 
15/1/ 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoport 
 
A Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról szóló1604/2014. (XI. 4.) 
Korm. határozat alapján a Hajógyári-sziget 2015-2018 közötti közösségi és kulturális célú 
fejlesztését bemutató végleges koncepció kidolgozása érdekében a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 200,0 millió forint támogatásban részesült, az 
alábbi feladatok finanszírozása céljából: 
– a sziget építményeinek kulturális örökségi és természeti értékeinek felmérése (értékleltár), 
– a terület építményeinek statikai, műszaki és energetikai jellemzőinek felmérése, 
– döntés a hasznosítási lehetőségekről, 
– a hasznosítás ismeretében a káros anyag, hulladék,- és árvíz-mentesítési feladatok valamint 

azok költségeinek felmérése, 
– a közösségi és kulturális célú hasznosítás érdekében indokolt cselekvési ütemterv készítése, 
– a fejlesztéssel nem érintett területek végleges koncepcióval összhangban történő 

rekultivációja, 
– meglévő közlekedési kapcsolatok és útvonalak felújítása, a javasolt új funkciók tekintetében 

újak megtervezése, 
– az ismert és a kidolgozás alatt álló környező területekre vonatkozó fejlesztési tervek, 

javaslatok figyelembe vétele a végleges fejlesztési koncepcióban. 
 
Szőny-Brigetio római kori régészeti lelőhelyén végzendő körbekerítési és téliesítési munkálatok 
támogatása céljából a Komáromi Klapka György Múzeum 4,2 millió forint támogatásban 
részesült. 
A 2013. évi maradvány terhére Teleki László Alapítvány 0,8 millió forint támogatásban 
részesült  a Rugonfalva református templom faliképeinek kutatása céljából. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          

 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat végrehajtása RKI 200,0   200,0 15,7 

Maradvány előirányzata 0,8 0,8     
Felügyeleti szervi 4,2   4,2   
2014. évi módosított előirányzat 205,0 0,8 204,2 15,7 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

          

Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány 
előirányzat 

0,8 0,8   

− Saját intézménytől 
átcsoportosítva 

4,2   4,2 

− más fejezettől 200,0   200,0 

2014. évi módosított előirányzat 205,0 0,8 204,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   2,5 0,0 0,0 205,0 0,8 32,0% 0,4% 

  
ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0  0,0% 

Bevétel   0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Támogatás   0,0 0,0 0,0 204,2 204,2  100,0% 

Előirányzat-maradvány   2,5 – – 0,8 0,8 32,0% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 1 db 0,8   0,8 
Összes kifizetés 0,8 0,0 0,8 

 
 
15/1/44. Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása jogcímcsoport 
 
Az előirányzat célja a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a magyarországi 
világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával 
kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatása. Az előirányzatból rendelkezésre álló forrás 
a világörökségi gondnoksági feladatok ellátásának támogatását biztosította.  
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 65,0   65,0 12,3 
Módosítások jogcímenként          

1400/2014.(VII.18.) Korm. Határozata a központi költségvetés 
címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról 
szóló törvény összefüggő módosításairól 

-31,0   -31,0 

 
 

-12,3 

Felügyeleti szervi 8,6 8,6     
2014. évi módosított előirányzat 42,6 8,6 34,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

    65,0   65,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

− más fejezet fejezeti 
kezelésű 
előirányzatának 

-31,0   -31,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− bevétel 
előirányzatosítása 

8,6 8,6   

2014. évi módosított előirányzat 42,6 8,6 34,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   233,0 65,0 65,0 42,6 41,5 17,8% 97,4% 

  
ebből: személyi juttatás 0,0 12,3 12,3 0,0 0,0   

Bevétel   0,0 0,0 0,0 8,6 8,6  100,0% 

Támogatás   34,0 65,0 65,0 34,0 34,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   199,0 – – 0,0 0,0 0,0%  

  
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (1db) 8,5   8,5 

− önkormányzat/vagy intézménye (1db) 13,7   13,7 

− egyéb (civilszervezet,egyház)1db 19,3   19,3 
Összes kifizetés 41,5 0,0 41,5 
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15/1/45. Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása jogcímcsoport   
 
Az előirányzat fedezetet biztosított a Magyar Kormánytisztviselői Kar részére a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény által meghatározott feladatok ellátása céljából. A 
Magyar Kormánytisztviselői Kar a kormánytisztviselők önkormányzattal rendelkező, 
közigazgatási szakmai, érdekképviseleti köztestülete. Törvényben meghatározott feladatait az 
országos, valamint a fővárosban és a megyékben (területi szinten) működő szervezete útján látja 
el, ennek keretében érdekképviseletet lát el a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával 
összefüggő ügyekben. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 50,0   50,0   
Módosítások jogcímenként          
Felügyeleti szervi 22,8 22,8     
2014. évi módosított előirányzat 72,8 22,8 50,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    50,0   50,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− bevétel előirányzatosítása 22,8 22,8   

2014. évi módosított előirányzat 72,8 22,8 50,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
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 72,8 72,8  100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 22,8 22,8  100,0% 

Támogatás   0,0 50,0 50,0 50,0 50,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (civil szervezet) 72,8 69,6 3,2 
Összes kifizetés 72,8 69,6 3,2 
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15/1/46. Ludovika Campus jogcímcsoport   
 
Az előirányzat a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” 
elnevezésű állami beruházás megvalósításának hazai forrását biztosította 1151,0 millió 
forint összegben, míg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika 
Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről szóló 1970/2013. 
(XII. 18.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Közigazgatási Kara számára építendő 600 férőhelyes hallgatói kollégium megvalósítására 
2100 millió forint került biztosításra. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 1 151,0   1 151,0 47.0 
Módosítások jogcímenként          

 1563/2014.(X.2.) Korm. határozat alapján pótelőir.ányzat 2 100,0   2 100,0 
  

Felügyeleti szervi -3 251,0   -3 251,0 -47,0 
2014. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     1 151,0   1 151,0 
Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -3 251,0   -3 251,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 2 100,0   2 100,0 

2014. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   400,0 1 151,0 1 151,0 0,0 0,0 0,0%  

  
ebből: személyi juttatás 0,0 47,0 47,0 0,0 0,0   

Bevétel   400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Támogatás   0,0 1 151,0 1 151,0 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   
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15/1/47. Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 
jogcímcsoport  
 
Az előirányzat célja támogatást nyújtani Magyarország határai mentén, valamint Közép- 
és Délkelet-Európa egyéb államaiban az önkormányzatok és a civil szféra által 
kezdeményezett határon átnyúló együttműködésekhez. Ennek érdekében a Határon 
Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata támogatásban részesült a 
2014. évi működési költségeinek biztosítása, valamint az Európai Unió Duna Régió 
Stratégiájának negyedik pilléréhez tartozó „régión belüli intézmények közötti 
együttműködés” témakör, ezen belül is az ezt koordináló 10. számú prioritási terület 
egyik munkacsoportjának tevékenységében elvégzendő alapkutatásokkal kapcsolatban 
felmerült költségek támogatása céljából. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 70,0   70,0   
Módosítások jogcímenként *         
Maradvány előirányzata 61,8 61,8     
2014. évi módosított előirányzat 131,8 61,8 70,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     70,0   70,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 61,8 61,8   

2014. évi módosított előirányzat 131,8 61,8 70,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   58,2 70,0 70,0 131,8 131,8 226,5% 100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   120,0 70,0 70,0 70,0 70,0 58,3% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 61,8 61,8  100,0% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (civil szervezet) 1db 131,8 126,4 5,4 
Összes kifizetés 131,8 126,4 5,4 

 
 
15/1/48. Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása jogcímcsoport  
 

A nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
tartalmazza a nemzeti emlékhelyek használatára vonatkozó részletszabályokat. 
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás elsősorban a nemzeti emlékhely helyszíneinek 
általános állapotának javítására, népszerűsítő kiadványok készítésére, a helyszíneken való 
tájékozódás elősegítésére került biztosításra, amely feladatok elvégzése a helyszínek ismertségét 
és látogatottságát növeli. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 33,4   33,4   
Bevétel 0,3 0,3     
Kormány és fejezeti hatáskörű átcsoportosítás -15,0  -15,0  
Maradvány előirányzata 23,4 23,4    
2014. évi módosított előirányzat 42,1 23,7 18,4 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

    33,4   33,4 

Módosítások kedvezményezettenként       

− más fejezet 
intézményének 

      

  
= meghatározott 

feladatra 
-5,0   -5,0 

− más fejezet fejezeti 
kezelésű előirányzatának 

-5,0   -5,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 23,4 23,4   

− bevétel előirányzatosítása 0,3 0,3   

− más fejezeti sorról/sorra 
átcsoportosítás 

-5,0   -5,0 

2014. évi módosított előirányzat 42,1 23,7 18,4 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   20,7 33,4 33,4 42,1 41,8 201,9% 99,3% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,3 0,3  100,0% 

Támogatás   30,4 33,4 33,4 18,4 18,4 60,5% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   13,7 – – 23,4 23,4 170,8% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (1db) 7,0   7,0 

− gazdasági társaság       

− önkormányzat/vagy intézménye (4db) 24,8   24,8 

− egyéb (egyház) 2db 10,0   10,0 
Összes kifizetés 41,8 0,0 41,8 

 
 
15/1/49. Központi informatikai feladatok jogcímcsoport 
 
Az előirányzat biztosítja az informatikai rendszerek bevezetésére, fejlesztésére és üzemeltetése 
során felmerülő költségekhez, különös tekintettel a vezetői információs-rendszer gazdálkodással 
összefüggő fejlesztéseihez, a Miniszterelnökség középtávú ágazati stratégiájával összhangban 
végrehajtandó egyéb fejlesztésekhez, az IP telefonrendszer működésével kapcsolatos 
kiadásokhoz, a kormányzati honlapok fejlesztéséhez, működtetéséhez és karbantartásához, az 
ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésekhez, valamint egyéb eseti fejlesztésekhez szükséges 
költségek forrását. 
 
Az előirányzat tekintetében 2014. évben eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra. Az előző 
évi 21,0 millió forint összegű maradványt a Közigazgatási és Igazságügyi Hivataltól az IP 
telefonjai számláinak rendezése érdekében átvett 10,3 millió forint növelte. Az előző évi 
maradványból 3,2 millió forint felhasználásra került, míg a fennmaradó 17,8 millió forint 
valamint a tárgyévben-évben biztosított 10,3 millió forint előirányzat kötelezettségvállalással 
terhelt. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 21,0 21,0     
Felügyeleti szervi 10,3   10,3   
2014. évi módosított előirányzat 31,3 21,0 10,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 21,0 21,0   

− Saját intézménytől átcsoportosítva 10,3   10,3 

2014. évi módosított előirányzat 31,3 21,0 10,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   66,0 0,0 0,0 31,3 3,2 4,8% 10,2% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   34,1 0,0 0,0 10,3 10,3 30,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   52,9 – – 21,0 21,0 39,7% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság (2db) 3,2   3,2 
Összes kifizetés 3,2 0,0 3,2 

 
 
15/1/50. Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges 
hozzájárulás jogcímcsoport   
 
A határon túli örökség megóvásának támogatása program folytatásaként a Teleki László 
Alapítvány 8,0 millió forint támogatásban részesült az alábbi feladatok vonatkozásában: 
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– Énlaka (Románia), unitárius templom kazettás famennyezetének helyreállítása;  
– Fugyi (Románia), református templom tető felújítása; 
– Pacsér (Szerbia) református templom felújítása; 
– Halmágy (Románia), evangélikus templom felújítása; 
– Felsővály (Szlovákia), református templom felújítása; 
– Zemplén (Szlovákia), református templom felújítása. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
A 1489/2014.(VIII.28.) Kormány határozat alapján a Teleki László 
Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás 
nevű fejezeti kezelésű előirányzaton - a 152/2014.(VI.6.) Kormányrendelet 
alapján történt minisztériumok közötti feladat átrendezését követően az 
Emberi Erőforrások Minisztérium Határon túli kulturális feladatok 
támogatása sorának megosztása miatt (a két tárca között aláírt Megállapodás 
alapján)-  

8,0   8,0 

  

2014. évi módosított előirányzat 8,0 0,0 8,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 8,0   8,0 

2014. évi módosított előirányzat 8,0 0,0 8,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
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 8,0 8,0  100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 0,0 0,0 8,0 8,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
− alapítvány (1db) 8,0   8,0 
Összes kifizetés 8,0 0,0 8,0 
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15/1/51. Bárka Színház támogatása jogcímcsoport 
 
Az előirányzat terhére a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. évi működési költségeire 178,9 millió forint támogatás került 
biztosításra. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 178,9   178,9   
Módosítások jogcímenként          
2014. évi módosított előirányzat 178,9 0,0 178,9 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    178,9   178,9 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
2014. évi módosított előirányzat 178,9 0,0 178,9 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 178,9 178,9 178,9 178,9  100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 178,9 178,9 178,9 178,9  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság (1db) 178,9   178,9 
Összes kifizetés 178,9 0,0 178,9 
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15/1/52. Járási szociális feladatok ellátása jogcímcsoport 
 
Az előirányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) és végrehajtási rendeletei alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 
által megállapított időskorúak járadéka és ápolási díj kifizetésére szolgál. Az előirányzat 
fedezetet nyújt továbbá az ápolási díj megállapításához kapcsolódó, a Szoctv. 43/A. § (4) 
bekezdése szerinti szakértői díjra is. Az előirányzatból kerül továbbá megtérítésre az ápolási díjat 
terhelő – és a fővárosi és megyei kormányhivatal által megelőlegezett – járulék összege is. 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 22 385,6   22 385,6   
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 156,5 156,5     
Felügyeleti szervi 16,2 16,2     
2014. évi módosított előirányzat 22 558,3 172,7 22 385,6 0,0 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    22 385,6   22 385,6 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 156,5 156,5   

− bevétel előirányzatosítása 16,2 16,2   

2014. évi módosított előirányzat 22 558,3 172,7 22 385,6 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirány-
zat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módo-
sított 

előirány-
zat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   19 601,5 22 385,6 22 385,6 22 558,3 27 629,4 141,0
% 

122,5
% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

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

Bevétel   781,2 0,0 0,0 16,2 16,9 2,2% 104,3
% 

Támogatás   18 976,8 22 385,6 22 385,6 22 385,6 27 835,0 146,7
% 

124,3
% 

Előirányzat-
maradvány 

  0,0 – – 156,5 156,5  100,0
% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (2db) 151,8   151,8 

− magánszemély 27477,2   27477,2 

− egyéb (díjak, befizetések) 0,4   0,4 
Összes kifizetés 27629,4 0,0 27629,4 

 
 
15/1 /53. Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához jogcímcsoport   
 
Az előirányzat a Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a 
Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1445/2014. (VII. 31.) 
Korm. határozat alapján került felhasználásra. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként *         
1445/2014. (VII.31.) Korm. hat.  Humán-Mini Művész 
utcai Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a 
Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának 
biztosítására 

58,6   58,6   

Felügyeleti szervi -58,6   -58,6   
2014. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat           
Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  
= meghatározott 

feladatra 
-58,6   -58,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 58,6   58,6 

2014. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
 
15/1 /54 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása   
 
Az előirányzat célja a Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának finanszírozása. A 
Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról szóló 1435/2014. (VII. 31.) határozat a 
Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének a Millenáris Teátrumot jelölte ki, melynek új funkciójára 
tekintettel azonban jelentős átalakítása szükséges. Az átalakítás tervezési, előkészítési 
munkálatairól megvalósíthatósági tanulmány készült. Az átépítés következtében az épületben 
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multifunkcionális tér alakítható ki változtatható méretekkel, ideális használati terekkel, 
változtatható és optimálisan kihasználható térsorokkal, mely a gazdaságos üzemeltetést, és a 
programtervezést széles körben lehetővé teszi, így nem csupán egy új Táncszínház, hanem egy új 
kulturális központ jöhet létre. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
1457/2014. (VIII.14.) Korm. hat. alapján pótelőirirányzat 
RKI terhére 

150,0   150,0   

2014. évi módosított előirányzat 150,0 0,0 150,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 150,0   150,0 

2014. évi módosított előirányzat 150,0 0,0 150,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
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 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 0,0 150,0 150,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
 
15/1/55. Településrendezési feladatok jogcímcsoport   

Az előirányzat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben 
meghatározott és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendeletben megnevezett területrendezési szakterületi feladatok finanszírozására szolgál. A 
támogatási forrás felhasználása az alábbi feladatok ellátására irányult: 
− Kiemelt jogszabály-előkészítési feladatok keretében a Budapesti Agglomeráció 

Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításának előkészítésére 6,5 
millió forint, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve felülvizsgálatának 
előkészítése 18,0 millió forint került biztosításra.  
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− A nemzetközi feladatok keretében a CEMAT-al (Európa Tanács Regionális Tervezésért 
Felelős Miniszterek Európai Konferenciájával) kapcsolatos szakértői feladatok ellátására 2,0 
millió forint, a szlovák-magyar határ menti tervezéssel összefüggő feladatok ellátására 4,0 
millió forint, az Európai Városok Tudáshálózata (EUKN) nemzeti fókuszponti feladatok 
ellátása 6,0 millió forint került biztosításra.  

− A terület- és településrendezési tervezés megújítására vonatkozó előkészítő kutatásokra, 
elemzésekre és a gazdaságélénkítést szolgáló integrált területi tervezési stratégia 
kidolgozásában való szakmai közreműködésre 8,5 millió forint, míg 4,0 millió forint a 
Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiáról szóló 29/2008. (III. 20.) OGY határozat alapján a 
2013. évi kutatási feladat eredményeinek gyakorlatba ültetése, a klímaváltozás kedvezőtlen 
hatásait mérséklő, a kedvezőtlen hatások kialakulását megelőző területi tervezési javaslatok 
megfogalmazása és a területi tervezési stratégiába történő beépítése céljából került 
felhasználásra. 

− Egyéb területrendezési feladatok ellátása 1,0 millió forint került felhasználásra, az év közben 
adódó, előre nem tervezhető területrendezési feladatok ellátására. 

A rendelkezésre álló 50,0 millió forint támogatás a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és 
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére került átadásra. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
1775/2014. (XII.18.) Korm. hat. ME-BM közötti megállapodás 
a Statútumhoz kapcsolódóan 

50,0   50,0   

2014. évi módosított előirányzat 50,0 0,0 50,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 50,0   50,0 

2014. évi módosított előirányzat 50,0 0,0 50,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 50,0 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 50,0 50,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   
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15/1/56 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása jogcímcsoport 
 
Magyarország Kormánya a magyarországi zsidóság deportálásának 70. évfordulójáról történő 
méltó megemlékezés érdekében a 2014. évet a magyarországi Holokauszt Emlékévének 
nyilvánította. Az Emlékév alkalmából számos megemlékezés, rendezvény, ismeretterjesztő 
programok kerültek megszervezésre, ugyanakkor a kulturális rendezvények támogatása mellett a 
Kormány kiemelt feladatának tekintette, hogy a kulturális értékeket is képviselő zsinagógák és 
egyéb hitéleti intézmények felújítási munkái elkezdődhessenek, de kezdeményezte a zsidó 
temetők és sírkertek átfogó rekonstrukciós projektjeinek elindítását is. 
 
Az előirányzatból megvalósultak beruházások, kutatások, konferenciák, kiállítások, kulturális, 
művészeti és oktatási tevékenységek támogatása, továbbá könyvek, kiadványok kiadása. A 
rendelkezésre álló forrás jelentős részét, mintegy 400,0 millió forintot a szabadkai zsinagóga 
felújításának támogatására; míg 50,0-50,0 millió forint támogatás a budapesti Rumbach 
Sebestyén utcai, a szegedi, a miskolci zsinagóga, valamint a Budapest, Alma utcai Szeretetotthon 
felújítására került elkülönítésre. 
 
Az Európa Tanács 1883/2012. határozata alapján a zsidó temetők és tömegsírok az európai 
kulturális örökség részét képezik. Magyarországon megközelítőleg 1550 zsidó temető található. 
A Kormány döntött – az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. 
számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. 
határozatban foglaltak szerint – a zsidó temetők és sírkertek felújításának kérdéséről. A program 
kidolgozása folyamatban van, ugyanakkor néhány településen már ezen előirányzat terhére 
megvalósult a zsidó temető, sírkert megújítása, rendbehozatala, példaként említhető itt a 
rácalmási temető felújítása, Brüll Alfréd síremlékének felújítása. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
1563/2014. (X.2.) Korm. hat. alapján pótelőiriányzat  1 007,0   1 007,0   
Felügyeleti szervi 12,0   12,0   
2014. évi módosított előirányzat 1 019,0 0,0 1 019,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 1 019,0   1 019,0 

2014. évi módosított előirányzat 1 019,0 0,0 1 019,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
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 1 019,0 21,9  2,1% 

  
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 1 019,0 1 
019,0 

 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány (1db) 16,6   16,6 

− egyéb (civil szervezet, egyház) 2db 5,3   5,3 
Összes kifizetés 21,9 0,0 21,9 

 
 
15 /1/57. Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 
társaság részére jogcímcsoport 
 
Az előirányzat célja kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 
támogatása gazdasági társaságok részére. Az előirányzat nonprofit gazdasági társaságok 
általános (működési, felhalmozási) költségeinek és az általuk ellátott szakmai feladatok valamint 
egyedi szakmai feladatainak támogatásához biztosít forrást.    
 
A Citadella vagyonkezelésbe vételének előkészítésére és a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit 
Kft. székhelyének áthelyezésére 300,0 millió forint támogatás került biztosításra a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, az 
Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának 
átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló l1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján. A 
biztosított támogatás terhére finanszírozásra kerül a Citadella vagyonkezelésbe vételével 
összefüggően különösen műszaki állapotfelmérés, rehabilitációs koncepció kidolgozása, javítás, 
karbantartás, jogi helyzet rendezése, takarítás, őrzés, ideiglenes hasznosítás, díszvilágítás; 
valamint a társaság székhelyének áthelyezésével összefüggően különösen költöztetés, 
informatikai rendszer áttelepítésének költségei. 
 
A keszthelyi Festetics-kastély kert közműveinek felújítása céljából 160,0 millió forint támogatás 
került biztosításra a Festetics-kastély történelmi kastélykertjének megújulásához közvetlenül 
kapcsolódó beruházás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1815/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján.  

1199



 
Helikon Kastélymúzeum néven, múzeumként és rendezvény-központként működő keszthelyi 
Festetics-kastély Magyarország harmadik legnagyobb, ugyanakkor leglátogatottabb kastélya. 
Létesítményeinek állaga elengedhetetlenül szükségessé teszi karbantartások, valamint a 
halaszthatatlan beruházások elvégzését.  
A kastélykert rész történeti felújítására a kastélyt üzemeltető Helikon Nonprofit Kft. KEOP 
pályázaton 243,5 millió forint önrész nélküli támogatást nyert, mely azonban nem támogatja – a 
kastély működése szempontjából elengedhetetlen – az érintett területen lévő közművek 
felújítását. A Festetics-kastély történelmi kastélykertje tekintetében a közművek felújításához 
szükséges forrás biztosítása feltétele annak, hogy a Festetics-kastély kertjének Európai Uniós 
forrásból történő nagyszabású megújítása megkezdődhessen.  
A pályázat által nem támogatott közművek felújítása 160,0 millió forint költségű, mely 
tartalmazza az oltóvíz hálózat, vízhálózat, a csatorna, a csapadék csatorna egy részének cseréjét, 
valamint az új díszvilágítás és erőátviteli pontok kiépítését a park hátsó kertjében, így a felújított 
zöldfelület megsértése nélkül lehetségessé válik a közhasznú rendezvények szervezése.  
 
A Millenáris Nonprofit Kft. működési kiadásának csökkentéséhez szükséges intézkedések 
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1827/2014. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a Millenáris Nonprofit 
Kft. 20,0 millió forint támogatásban részesült a társaság szervezeti átalakítása céljából. 
 
A Millenáris Nonprofit Kft., – mely a Millenáris Park ingatlanának tulajdonosa – tulajdonosi 
jogainak gyakorlása 2014. december 12. napjától került át a Miniszterelnökséghez. Ez azt a célt 
szolgálja, hogy a Millenárist és a környéket érintő beruházásokat egységesen lehessen kezelni a 
tervezéstől a kivitelezésig, így a Millenáris továbbfejlesztése a leghatékonyabb módon valósulhat 
meg. Itt kap helyet a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyeként működő kulturális központ, 
továbbá a Millenáris ingatlanon található közösségi terek teljes területének rendbetétele is 
megvalósul. A társaság fontos célkitűzése, hogy újra életet hozzon a Millenáris Parkba, azt 
kulturális és turisztikai szempontból Buda központjává emelje. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
1812/2014. (XII.19.) Korm. hat. a Várgondnokság 
Nonprofit Kft. részére eilőirányzat átcsoportosítás RKI 
terhére 

300,0   300,0   

1815/2014. (XII.19.) Korm. hat. a Festetics-kastély 
történelmi kastélykertjének megújulásához közvetlenül 
kapcsolódó beruházás érdekében történő ei. átcsoportosítás 
RKI terhére 

160,0   160,0   

1827/2014. (XII.23.) Korm. hat. a Millenáris Nonprofit 
Kft. működési kiadásainak csökkentéséhez intézkedések 
érdekében ei. átcsoportosítás RKI terhére 

20,0   20,0   

2014. évi módosított előirányzat 480 0 480 0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 480,0   480,0 

2014. évi módosított előirányzat 480,0 0,0 480,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 480,0 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 0,0 0,0 480,0 480,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
 
15/1/59. Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 jogcímcsoport 
 
Az előirányzaton kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
1687/2014. (XI.26.) Korm. hat. IM-ME közötti 
megállapodás alapján a 152/2014. (VI.6.) Korm. rendelethez 
kapcsolódóan 

10,7   10,7   

2014. évi módosított előirányzat 10,7 0,0 10,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat          
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 10,7   10,7 

2014. évi módosított előirányzat 10,7 0,0 10,7 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
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 10,7 0,0  0,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   0,0 0,0 0,0 10,7 10,7  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
 
15/1/61. Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat jogcímcsoport 
 
A német-magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1638/2014. (XI. 
14.) Korm. határozat a berlini fal leomlása, valamint a német újraegyesítés negyedszázados 
évfordulójára figyelemmel a 2014. november 9. - 2015. október 3. közötti időszakot a német-
magyar barátság évének nyilvánította. A Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság végzi a német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programok, 
rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó műszaki, 
logisztikai és biztosítási feladatok előkészítését, megvalósítását. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként          
1638/2014. (XI.14.) Kormány hat.  700,0   700,0   
2014. évi módosított előirányzat 700,0 0,0 700,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat           
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezettől 700,0   700,0 

2014. évi módosított előirányzat 700,0 0,0 700,0 

 
  

1202



 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 0,0 0,0 700,0 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 0,0 0,0 700,0 700,0  100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
 
15/1/63. Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása jogcímcsoport 
 
Az előirányzat fedezetet nyújtott az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és 
szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza 
nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek 
támogatására, a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal 
összefüggő tevékenység, program, projekt finanszírozására, az 1956-os eseményekkel foglalkozó 
kéziratok kiadásának, a helyi szinten megvalósuló köztéri alkotások (emlékművek, szobrok, 
emléktáblák) és 1956-os emlékhelyek felújításának finanszírozására, a volt politikai elítéltek 
részére történő szociális segélyek, temetési segélyek folyósítására, továbbá a feladathoz 
kapcsolódó arányos működési költségek finanszírozására. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 180,0   180,0   
Módosítások jogcímenként          
Maradvány előirányzata 5,2 5,2     
2014. évi módosított előirányzat 185,2 5,2 180,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat    180,0   180,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 5,2 5,2   

2014. évi módosított előirányzat 185,2 5,2 180,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   174,8 180,0 180,0 185,2 185,2 105,9% 100,0% 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Támogatás   180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 100,0% 100,0% 

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 5,2 5,2  100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 
működésre meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− közalapítvány (1db) 185,2 185,2   
Összes kifizetés 185,2 185,2 0,0 

 
 
15/2. Fejezeti általános tartalék alcím 
 
Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások 
finanszírozására nyújt fedezetet. A közvetlen fejezeti felhasználás elszámolása többségében az 
„Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai” fejezeti kezelésű előirányzaton történik, illetve 
kisebb számban az előirányzat átcsoportosításra kerül egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra, 
valamint Fejezetek között. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 1 020,5   1 020,5   
Módosítások jogcímenként          
1003/2014. (I.17.) Korm. hat. (Egyéb működési célú 
kiadásokra 50,0 mFt, és egyéb felhalmozási célú kiadásokra 
26,0 mFt.)(Helikon Kastélymúzeum: 20,0 millió Ft, Károlyi 
Kastélymúzeum: 26,0 millió Ft; 30,0 millió Ft) 

76,0   76,0   

1025/2014.(I.30.) Kormányhatározat (Egyéb működési célú 
kiadásokra 50,0 mFt: Kreatív város - fenntartható vidék" új 
regionális fejlesztési stratégia Kőszeg város példáján) 

50,0   50,0   

1052/2014.(II.11.) Korm. hat. AVICENNA-val kötött 
szerződés teljesítéséhez 

70,0   70,0   
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1294/2014.(V.5.) Kormányhatározat (EMMI-nek Liszt 
Ferenc Zeneművészti Egyetem részére átadva (Holokauszt 
Emlékkoncert megrendezésére).) 

-25,0   -25,0   

1269/2014.(IV.24.)Korm. Hat. (EMMI-nek Tarpai Sport Club 
miatt 207221.Nem önkormányzati fenntartású közoktatási 
intézmények központi előirányzatára: +40.500 eFt, és a Petőfi 
Irodalmi Múzeum részére 2 db megállapodás alapján a 
Közgyűjtemények címre: +52.300 eFt.) 

-92,8   -92,8   

1405/2014.(VII.18.)Korm. Hat. (az év hátralévő részében 
felmerülő tartalék pótigény) 

475   475   

1543/2014.(IX.24.)Korm. Hat. (Szegedi Tudományegyetem 
szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem 
támogatására) 

20   20   

1575/2014.(X.10.)Korm. Hat. (Bocuse d'or 
szakácsversenyhez kapcsolódó) 

23   23   

1563/2014.(X.2.) Korm. határozat alapján pótelőirányzat  12   12   

1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat végrehajtása RKI 140,4   140,4   

1777/2014.(XII.18.) Korm. hat. végrehajtása  RKI 300   300   

1783/2014.(XII.18.) Korm. hat. végrehajtása  /Háromoldalú 
megállapodás alaján (ME-EMMI-Szegedi 
Tudományegyetem)Francia Egyetem létrehozására 

-20   -20   

1821/2014.(XII.19.) Korm. hat. a Mezőtúri református 
kollégium könyvtárának felújítása érdekében  

60   60   

Felügyeleti szervi -2109,1   -2109,1   
2014. évi módosított előirányzat 0 0 0 0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

    1 020,5   1 020,5 

Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− más fejezeti sorról/sorra 
átcsoportosítás 

-2 109,1   -2 109,1 

− más fejezettől 1 088,6   1 088,6 

2014. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   239,9 1 020,5 1 020,5 0,0 0,0 0,0%  

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

Bevétel   515,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%  

Támogatás   0,0 1 020,5 1 020,5 0,0 0,0   

Előirányzat-maradvány   0,0 – – 0,0 0,0   

 
 
15/3. Határon túli magyarok programjainak támogatása jogcímcsoport 
 
15/3/1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport 
 
Az előirányzat támogatást nyújt a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való 
boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, a külhoni magyarok oktatási 
programjaihoz, a kiemelten fontos egyházi és kulturális programjaihoz, külhoni média- és 
könyvkiadás támogatásához, illetve az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek 
működtetéséhez és fenntartásához. 
 
Az előirányzat célja továbbá nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, 
programok és fejlesztési célok középtávú finanszírozása. 
 
Az előirányzatból kerül biztosításra a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói 
igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, 
tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-
magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak 
támogatása. 
 
Az előirányzat támogatást nyújt a határon túli magyarsággal együttműködő intézmények 
megerősítését szolgáló programok támogatásához, továbbá a diaszpóra magyarságával való 
kapcsolaterősítést segítő Kőrösi Csoma Sándor Program, a diaszpórában fellelhető hagyatékok 
Magyarországra szállítását segítő Mikes Kelemen Program, és a Julianus Program 
lebonyolítására. 
 
Az előirányzatból kerül biztosításra a Külhoni Magyarságért Díj költségeinek, a Magyar Állandó 
Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Diaszpóra Tanács működésével, megszervezésével, 
és lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezete, továbbá a kisebbségi vegyes bizottságok 
megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások, és a minisztérium személyi 
állományába tartozó személyek nemzetpolitikai célú és rendeltetésű hivatalos utazásainak 
támogatása. 
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Az előirányzat terhére nyújtott egyedi támogatások a határon túli magyarság és az általuk 
megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok 
megvalósításához biztosít anyagi támogatást. Fontos kiemelni, hogy az előirányzat terhére 
intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel 
bírnak a határon túli magyar közösségek életében. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre álló forrás keretösszegéből – az 1392/2012. 
(IX.20.) Korm. határozat alapján – 2 380,0 millió forint a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem fejlesztési célú finanszírozására; a Magyar 
Nemzeti Tanács kiemelt programjai támogatására – 1858/2013. (XI.19.) Korm. határozat alapján 
– 365,0 millió forint, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére – az 1167/2013. 
(III.29.) Korm. határozat alapján – 350,0 millió forint támogatás került biztosításra. 
  
Előirányzat-módosítások levezetése 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat 5 484,6   5 484,6 50,0 
Módosítások jogcímenként          
1424/2014.(VII.28.) Kormányhatározat (EMMI-nek 
Egyetemek címre átadva (Magyar Nyári Egyetem elnevezésű 
programsorozat támogatása érdekében) 

-5,0   -5,0   

1542/2014.(IX.24.) Kormányhatározat (CSEMADOK-kal 
kötött támogatási szerződés teljesítéséhez.) 

174,4   174,4   

1691/2014. (XI. 26.) Korm. Határozat végrehajtása (a 
Temesváron 25 éve kitört romániai forradalom évfordulója 
alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezések 
támogatására, elszámolási határidő: 2015. június 30.) RKI-ból 

53,3   53,3   

1817/2014.(XII.19.) Korm. hat. Az Erdélyi Magyar tanács 
Demokrácia-központok tevékenységének, valamint az erdélyi 
szórványkollégiumok működési és beruházási költségei 
finanszírozására RKI terhére 

561,5   561,5   

1770/2014.(XII.18.) Korm. hat. A nemzetpolitika 
szempontból kiemelt célok megvalósítása érdekében RKI 
terhére 

647,9   647,9   

1823/2014.(XII.19.) Korm. hat. A ME és az EMMI fejezetek 
között az Országos Széchenyi Könyvtár Mikes Kelemen 
Program lebonyolításában való részvétele érdekében történő 
előirányzat átcsoportosítás 

-40   -40   

Maradvány előirányzata 660,3 660,3     
Felügyeleti szervi -594,5 8,5 -603 -33,7 
2014. évi módosított előirányzat 6942,5 668,8 6273,7 16,3 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat     5 484,6   5 484,6 
Módosítások kedvezményezettenként       

− saját intézménynek       

  = meghatározott feladatra -23,4   -23,4 

− más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra -579,6   -579,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

− maradvány előirányzat 660,3 660,3   

− bevétel előirányzatosítása 8,5 8,5   

− más fejezettől 1 392,1 0,0 1 392,1 

2014. évi módosított előirányzat 6 942,5 668,8 6 273,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2013. 
évi 

tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2014. évi 
módosít

ott 
előirány

zat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   5 778,1 5 484,6 5 484,6 6 942,5 5 407,6 93,6% 77,9% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

0,0 50,0 50,0 16,3 0,0  0,0% 

Bevétel   518,2 0,0 0,0 8,5 8,5 1,6% 100,0
% 

Támogatás   5 243,9 5 484,6 5 484,6 6 273,7 6 273,7 119,6
% 

100,0
% 

Előirányzat-
maradvány 

  656,9 – – 660,3 660,3 100,5
% 

100,0
% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye (1db) 2,8   2,8 

− alapítvány (6db) 49,2   49,2 

− nonprofit társaság (1db) 45,0   45,0 

− gazdasági társaság (1db) 1,2   1,2 

− önkormányzat/vagy intézménye (1db) 0,4   0,4 

− elkülönített állami pénzalap (1db) 3 343,0   3 343,0 

− egyéb (külföldi szervezet,civil szervezet,stb) 73 db 1 966,0   1 966,0 
Összes kifizetés 5 407,6 0,0 5 407,6 
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XI. Miniszterelnökség 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
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1. Feladatkör, tevékenység 

1.1. Azonosító adatok:  

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tekintetében az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 1. mellékletének 10. pontja alapján a központi költségvetésről szóló törvény 
XI. fejezeténél a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke. 

A Hivatal törzsszáma: 327822 

A Hivatal honlapja: http://kehi.kormany.hu/ 

1.2. A tevékenységstruktúra és az év során teljesült feladatok 

A Hivatal a Kormány kormányzati ellenőrzési szerve. A kormányzati ellenőrzés az 
ellenőrzött szerv szervezetétől függetlenül működő, elsősorban a közpénzek 
felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, annak megóvását, a 
közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló tárgyilagos, 
tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési vagy 
tanácsadó tevékenység. 

A Hivatal a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter irányítása 
alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.  

A Hivatal kormányzati ellenőrzési hatáskörét az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 63. § (1) bekezdése, valamint a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet] határozza meg. 

Az Áht. 63. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal kormányzati ellenőrzési jogköre a 
2014. évben az alábbiakra terjedt ki: 

− a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére, 
− a Kormány irányítása alá tartozó fejezetekbe sorolt központi kezelésű 

előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami 
pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai felhasználásának, 
valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervek kormányzati ellenőrzésére, 

− a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az 
alapítványoknak, a térségi fejlesztési tanácsoknak és az egyesületeknek 
nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi 
alrendszeréből nyújtott más támogatások – ideértve a nemzetközi szerződések 
alapján kapott támogatásokat és segélyeket is –, és az említett szervezetek 
részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon 
felhasználásának ellenőrzésére, 
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− a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba 
tartozó és állami tulajdonban álló, valamint az olyan gazdasági társaságok – 
ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankot – ellenőrzésére, amelyekben az állam 
többségi befolyással rendelkezik, 

− azon alapítványok, közalapítványok ellenőrzésére, amelyek felett az alapítói 
jogokat a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 
gyakorolja, vagy az államháztartás központi alrendszeréből támogatásban 
részesülnek, 

− az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzésére, ideértve 
a központi költségvetés, valamint a tartozás eredeti kötelezettjénél és 
jogosultjánál a kezességi szerződés feltételei betartásának ellenőrzését, 

− a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. 
törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. § (11) bekezdése alapján a 
magánnyugdíjpénztárak által a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak 
átadott portfóliókkal kapcsolatos gazdálkodás jogszerűségének ellenőrzése 
céljából az Mpt. hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztárak és szervezetek 
portfólióátadást megelőző működésének, gazdálkodásának – beleértve az 
általuk közvetlenül vagy közvetve kezelt portfóliót képező eszközöket is – 
ellenőrzésére, 

− az Összefogás az Államadósság Ellen Alap gazdálkodása jogszerűségének 
ellenőrzésére, és 

− működési célú költségvetési támogatás nyújtása esetén a kedvezményezett 
működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére.  

 
A Hivatal feladatai között a 2014. évtől kiemelt helyet foglal el a kormánydöntések 
végrehajtásának folyamatos nyomon követése és ellenőrzése, melynek elősegítése 
érdekében egy kifejezetten e célra szolgáló informatikai fejlesztés is megkezdődött. 
 
A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a Hivatal a kormányzati 
ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján 
végzi, továbbá a Kormány döntése, a miniszterelnök, illetve a kormányzati 
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter utasítása alapján a Hivatal elnöke 
soron kívüli ellenőrzést rendel el. A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) 
bekezdése szerint a Hivatal – megállapodás apján – a felügyeleti és a hatósági 
ellenőrző szervekkel közös ellenőrzést is végezhet.  

Az ellenőrzések mellett a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése 
alapján a Hivatal a Kormány számára benyújtandó előterjesztésekhez és 
jelentésekhez kapcsolódóan, továbbá egyéb ügyekben a Kormány, a miniszterelnök 
vagy a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter részére, azok 
megbízása alapján tanácsadó tevékenységet végez. 
 
A Hivatal a 2014. évi ellenőrzései közül 18 vizsgálatot zárt le, valamint 2 írásban 
elrendelt tanácsadó tevékenység is lefolytatásra került. A szakmai feladatok 
teljesüléséről a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a alapján Hivatal 2015. június 
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30-áig a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter útján beszámol 
a Kormánynak.  

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti intézkedések 

A Hivatal szervezeti felépítése a 2014. évben nem változott.  

A Hivatal a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2014. július 18-án hatályba lépett 
módosításával a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter 
irányítása alá került. (A Hivatalt ezt megelőzően a miniszterelnök a 
Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős államtitkár útján irányította.) 

A fenti változásra tekintettel a Hivatal Alapító Okirata 2014. október 27-i hatállyal 
módosult. 
A Hivatalnál foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az elmúlt évben 133 fő volt. 
A 2014. december 31-én alkalmazásban álló 120 főből 114 fő kormányzati szolgálati 
jogviszonyban, 6 fő pedig munkaviszony alapján látta el a feladatait. Az ellenőrzési 
vagy az ellenőrzéshez közvetlenül kapcsolódó feladatot végzők száma 96 fő, a nem 
ellenőrzési feladatot ellátó alkalmazottak száma 24 fő volt. Az alkalmazottak közül 
18 fő minősült tartósan távollevőnek. 
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
2.1. A költségvetési feltételek változásának hatása a feladatellátásra, a kiadási megtakarítások 
 
A Hivatal 2014. évi kiadási előirányzata 934,8 millió Ft-ban került meghatározásra – 
összhangban az 1.2. pontban meghatározott feladataival, a jogszabályon alapuló 
kiadásokkal, továbbá a szabályszerű, ésszerű és takarékos gazdálkodás 
követelményeivel – a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvényben. A kiadási előirányzat fedezetét 3,0 millió Ft saját 
bevétel és 931,8 millió Ft költségvetési támogatás biztosította. 
 
A 2014. évi működési előirányzatok közül a dologi kiadások eredeti előirányzata 
szinte teljes egészében elegendő forrást biztosított a működés, valamint a szakmai 
feladatellátás tárgyi feltételeire. Az eredeti előirányzat és a teljesített kiadások közötti 
különbözetre az előző évi költségvetési maradvány, valamint a személyi juttatások 
kiemelt előirányzaton keletkezett megtakarításból történt előirányzat-átcsoportosítás 
nyújtott fedezetet. 
 
Eredeti felhalmozási előirányzat tervezésére 18,0 millió Ft összegben, a beruházások 
kiemelt előirányzaton került sor. Az év folyamán felmerült további, az eredeti 
előirányzaton felüli felhalmozási kiadásokra az előző évi költségvetési maradvány, 
valamint a személyi juttatások kiemelt előirányzaton keletkezett megtakarításból 
történt előirányzat-átcsoportosítás nyújtott fedezetet. 
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2.2. A 2014. évi előirányzatok alakulása  
 
A költségvetési törvényben jóváhagyott 934,8 millió Ft eredeti kiadási előirányzat az 
év közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatásaként 255,3 millió Ft-tal 
növekedett. A kiadási előirányzat tárgyévi felhasználása 83,9 %-os volt. A 
rendelkezésre álló működési költségvetési előirányzatokon belül a személyi 
juttatások módosított előirányzatának 89,9 %-a került felhasználásra. 
 
 

                                                                                           
*Eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám. 
**Tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám. 
 
 

 
A 2014. évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat 
szemlélteti:           
                             

                    millió Ft-ban, egy tizedessel                            fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2013. évi CCXXX. törvény szerinti 
előirányzat 

934,8 3,0 931,8 591,1 133 

Módosítások jogcímenként      
- Előirányzat-maradvány igénybevétele 177,3 177,3  64,7  
- Kompenzáció miatti módosítás 1,1  1,1 0,9  
- Munkáltatói lakástámogatási kölcsön 
számla 

49,9 49,9    

- ÁROP-1.2.18/A-2013 uniós támogatás 27,0 27,0  1,4  
- Átcsoportosítás dologi és felújítási kiadásra    -36,9  
2014. évi módosított előirányzat 1190,1 257,2 932,9 621,2 133 

 
 
 
 

Megnevezés 

2013. évi 
tény 

2014. évi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

2014. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

                millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 932,9 934,8 934,8 1190,1 998,8 107,1 83,9 

       ebből: személyi 
juttatás 

548,6 591,1 591,1 621,2 558,5 101,8 89,9 

Bevétel 2,9 3,0 3,0 79,9 51,3 1769,0 64,2 

Támogatás 937,0 931,8 931,8 932,9 932,9 99,6 100,0 

Előirányzat-maradvány 170,3 -  177,3 177,3 104,1 100,0 

Létszám (fő)  114** 133*   107** 93,9  
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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) 998,8 998,8  
- más fejezet intézménye    
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata    
- alapítvány    
- közalapítvány    
- nonprofit társaság    
- gazdasági társaság    
- önkormányzat/vagy intézménye    
- elkülönített állami pénzalap    
- társadalombiztosítási költségvetési szerv    
- magánszemély    
- egyéb (megjelölve)    
Összes kifizetés 998,8 998,8  
 
2.3.  Főbb kiadási tételek alakulása 
 
Személyi juttatások és létszám 
 
A Hivatal engedélyezett létszáma 133 fő volt. Az év során a belépők száma 12 fő, míg 
a kilépők száma 15 fő volt. Ebből 1 fő az év folyamán lépett be és ki. Az éves átlagos 
állományi létszám 107 fő volt, melyből 1 fő volt részmunkaidőben foglalkoztatott. A 
2014. december 31-i záró létszám 120 fő volt. A személyi juttatások felhasználása 
1,8%-kal nőtt a 2013. évhez képest.  
 
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 
 
A kifizetés a személyi juttatások és egyéb járulékköteles kifizetések teljesítésének 
függvényében alakult. 
 
A dologi kiadások előirányzatának alakulása  
 

                               millió Ft-ban 

Előirányzat megnevezése 2014. évi 2014 . évi 
tény Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Készletbeszerzés 10,7 12,4 7,6 
Kommunikációs szolgáltatások 17,6 23,7 22,5 
Szolgáltatási kiadások 100,1 120,9 107,6 
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,0 1,0 0,9 
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 41,0 52,7 41,0 
Összesen: 170,4 210,7 179,6 
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A dologi előirányzat növekedése a 2014. évben az eredeti előirányzathoz képest 
összesen 40,3 millió Ft volt. 
 
A dologi kiadások tényleges teljesítése 36,3 millió Ft csökkenést mutat a 2013. évhez 
képest, amely 16,8%-os kiadás csökkenést jelent. Ennek fő oka az, hogy 2014. január 
1-től az új államháztartási számviteli szabályok szerint több kiadás elszámolása is 
átkerült a dologi kiadások kiemelt előirányzatról más kiemelt előirányzatokra. 
 
A felhalmozási kiadások alakulása 
 
A Hivatal felhalmozási célú kiadásainak fedezetére eredeti előirányzatként 
18,0 millió Ft állt rendelkezésre. A Hivatal saját hatáskörben összesen 21,0 millió Ft-
tal módosította a felhalmozási kiadásainak előirányzatait az előző évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradványból. Ezen felül az ÁROP-1.2.18/A-2013. 
kódjelű „Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára kiemelt 
projekt keretében szervezetfejlesztési célból” uniós pályázaton nyert támogatásból 
2,5 millió Ft-tal megemelte a beruházások kiemelt előirányzatát. 
 
A jogszabályi változások következtében a 2014. évtől a Munkáltatói lakástámogatási 
kölcsön számla is része lett a Hivatal költségvetésének, így az egyéb felhalmozási 
célú kiadások kiemelt előirányzat megemelésre került 49,9 millió Ft-tal. Továbbá a 
Hivatal 24,7 millió Ft-ot csoportosított át beruházási kiadásokra a személyi juttatások 
és a dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére. 
 
A 2014. évben a Hivatal felhalmozási módosított kiadási előirányzata 116,1 millió Ft 
volt, melyből összesen 39,5 millió Ft-ot költött beruházásra és felújításra, valamint 
1,0 millió Ft-ot költött egyéb felhalmozási célú kiadásokra. A Hivatal 2,3 millió Ft-ot 
informatikai eszközök beszerzésre, 2,4 millió Ft-ot notebookok beszerzésére, 
2,7 millió Ft-ot szünetmentes egység beszerzésére, 3,9 millió Ft-ot a Hivatal 
működéséhez szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére, 12,5 millió Ft-
ot épület és 0,5 millió Ft-ot jármű felújításra, valamint 15,2 millió Ft-ot szoftverek 
beszerzésére és fejlesztésére fordított. A fennmaradó 75,6 millió Ft felhalmozási célú 
előirányzat-maradványból 70,9 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-
maradványként 2015-ben kerül felhasználásra.  
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A TÁRGYIDŐSZAK FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ 

KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 
   
 

                                                                     millió Ft 

Előirányzat megnevezése Eredeti 
előirányzat 

összege 

Módosított 
előirányzat 

összege 

Teljesítés Eltérés a 
teljesítés 

és a 
módosított 
előirányzat 

között 
Beruházások: 18,0 53,2 26,5 -26,9 
- Immateriális javak beszerzése  13,0 12,0 -1,0 
- Ingatlanok beszerzése 11,8 0,2 0,0 -0,2 
- Informatikai eszközök beszerzése 2,4 10,7 3,7 -7,0 
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  18,2 5,2 -13,0 
- Beruházási célú előzetesen 
felszámított ÁFA 

3,8 11,1 5,6 -5,5 

Felújítások:  13,0 13,0 0,0 
- Ingatlanok felújítása  9,9 9,9 0,0 
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása  0,4 0,4 0,0 
- Felújítási célú előzetesen 
felszámított ÁFA 

 2,7 2,7 0,0 

Egyéb felhalmozási célú kiadások  49,9 1,0 -48,9 
 
 
2.4 Bevételek 
 
A bevételi előirányzatok és teljesítéseik az alábbiak szerint alakultak: 
 

                         millió Ft 

Megnevezés 
Előirányzat 

Teljesítés Eltérés a 
teljesítés és 

a 
módosított 
előirányzat 

között 

eredeti módosított 

2013. évi előirányzat 
maradvány 

- 177,3 177,3 - 

Költségvetési támogatás 931,8 932,9 932,9 - 

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

- 24,5 - -24,5 

Felhalmozási célú 
támogatások 
államháztartáson belülről 

- 2,5 - -2,5 

Működési bevétel 3,0             3,0  1,4 -1,6 

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

- 49,9 49,9 - 

Bevételek összesen: 934,8 1 190,1 1 161,5 -28,6 
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A Hivatal speciális feladatellátásából adódóan sajátos, bevételszerző tevékenységet 
nem folytat, bevételeinek 94,8 %-a költségvetési támogatás. 
Az eredeti bevételi előirányzatot év közben növelte a jóváhagyott 2013. évi 
előirányzat-maradvány összege (177,3 millió Ft). A jóváhagyott előirányzat-
maradványból 55,0 millió Ft az 1423/2014. (VII. 28.)  Korm. határozatnak 
megfelelően átutalásra került az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére. 
 
A Hivatal a 2014. évi költségvetés tervezésekor saját bevételi előirányzatát 3,0 millió 
Ft összegben tervezte meg.  A bevételek alapvetően egyszeri jellegűek, túlnyomó 
részben a dolgozók által történő működési célú befizetésekből keletkeznek. 
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatokon az eltérés abból 
adódik, hogy az ÁROP-1.2.18/A-2013. kódjelű „Szervezetfejlesztési program 
államigazgatási szervek számára kiemelt projekt keretében szervezetfejlesztési 
célból” elnevezésű projekthez kapcsolódó támogatás utófinanszírozású. A Hivatal a 
projekt megvalósulásáról – a támogatási szerződés előírásainak megfelelően – 
2014. május 30-ig elkészítette a záró beszámolót és a záró kifizetési kérelmet és 
benyújtotta a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási 
Főosztályára, azonban a támogatás összege 2014. december 31-ig nem érkezett meg a 
Hivatal számlájára. 
 
 
Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 

 
millió Ft 

Megnevezés 2014. évi nyitó 2014. évi záró állományváltozás 
Költségvetési évben esedékes 
követelések 

7,2 0,1 -7,1 

Költségvetési évet követően 
esedékes követelések 

17,8 18,4 +0,6 

Követelés jellegű sajátos 
elszámolások 

17,7 0,7 -17,0 

 
 
A követelés jellegű sajátos elszámolások a foglalkoztatottaknak adott 
illetményelőlegekből adódik. A költségvetési évet követően esedékes követelések a 
munkáltató által nyújtott lakáscélú kölcsön következő években esedékes törlesztő 
részleteit tartalmazza. A Hivatal értékvesztést nem számolt el, behajthatatlan 
követelés kivezetésére nem került sor. 
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2.5. Előirányzat-maradvány 
 
Előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele  
 
A Hivatal 

- kiadási megtakarítása     191,3 millió Ft     
      ebből  - személyi juttatás                  62,7 millió Ft    

- munkaadókat terhelő járulék 
 és szociális hozzájárulási adó     21,9 millió Ft     
- dologi kiadások       31,1 millió Ft     

  - beruházások                                                 26,7 millió Ft 
  - egyéb felhalmozási célú kiadások            48,9 millió Ft                                                       
- bevételi lemaradás                                                  -28,6 millió Ft     
- 2014. évi előirányzat maradvány   162,7 millió Ft    

 
 
A személyi juttatások előirányzatának megtakarítását az átmenetileg betöltetlen 
álláshelyekre jutó személyi juttatásokkal kapcsolatos megtakarítás eredményezte.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 
megtakarítása a személyi juttatások előirányzatának megtakarításához kapcsolódó 
járulék megtakarításból következik. 
 
A 2015. évre áthúzódó – összesen 116,1 millió Ft összegű – kötelezettségvállalással 
terhelt előirányzat-maradványból 16,1 millió Ft a személyi juttatások, 10,6 millió Ft a 
munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, 18,4 millió Ft a dologi 
kiadások, 23,0 millió Ft a beruházási, valamint 48,0 millió Ft egyéb felhalmozási célú 
kiadások maradványát terheli. 
 

A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány a Hivatal tárgyévről 
áthúzódó feladatainak finanszírozására, a szakmai feladatokhoz igazodó, továbbá a 
szakmai feladatellátást megfelelő színvonalon biztosító informatikai eszközök és 
szoftverek beszerzésére, gépjármű beszerzésére és a szakmai alaptevékenységhez 
kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítésére, valamint lakáscélú munkáltatói 
kölcsön nyújtására szolgál. A Hivatal kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványa 46,6 millió Ft. 
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2014. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

KIADÁSOK 253 926,6 444 566,6 -38 550,0 366 947,7131 145,818 649,9-124 326,2406 016,6 431 486,1

1. Költségvetési szerv 220 948,5 191 174,9 -- 301 180,3131 145,89 198,222 555,9191 174,9 354 074,8

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

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

01/01  Személyi juttatások 118 979,8 117 617,3 -- 131 813,510 454,51 617,56 759,2117 617,3 136 448,5

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 798,2 31 404,7 -- 35 412,53 300,6598,81 794,931 404,7 37 099,0

01/03  Dologi kiadások 54 407,2 39 964,2 -- 89 581,761 034,03 388,19 157,539 964,2 113 543,8

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 303,9 171,6 -- 406,3302,3--3,4171,6 477,3

01/05  Egyéb működési célú kiadások 7 218,1 67,6 -- 18 956,525 719,666,6584,567,6 26 438,3

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

02/06  Beruházások 9 310,4 1 523,0 -- 15 739,918 637,33 167,53 400,01 523,0 26 727,8

02/07  Felújítások 761,8 330,7 -- 2 330,14 645,7270,8846,9330,7 6 094,1

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 169,1 95,8 -- 6 939,87 051,888,99,595,8 7 246,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 32 978,1 40 391,7 9 122,0 65 767,4--9 451,711 059,649 513,7 70 025,0

32 978,1 40 391,7 9 122,0 65 767,4--9 451,711 059,649 513,7 70 025,0

3. Központi előirányzat -- 213 000,0 -47 672,0 -------157 941,7165 328,0 7 386,3

-- 213 000,0 -47 672,0 -------157 941,7165 328,0 7 386,3

BEVÉTELEK 93 441,7 38 088,2 -- 109 847,964 992,64 998,36 244,338 088,2 114 323,4

1. Költségvetési szerv 90 250,3 38 088,2 -- 108 950,464 992,64 100,96 244,338 088,2 113 426,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 191,4 -- -- 897,5--897,4---- 897,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 18 976,2 -- -- 80 701,366 153,214 548,1---- 80 701,3

1. Költségvetési szerv 17 127,2 -- -- 66 153,266 153,2------ 66 153,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 849,0 -- -- 14 548,1--14 548,1---- 14 548,1

TÁMOGATÁSOK 202 046,5 193 478,4 9 122,0 234 524,5---896,527 371,2202 600,4 229 075,1

1. Költségvetési szerv 159 702,1 153 086,7 -- 174 495,6--5 097,316 311,6153 086,7 174 495,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 42 344,4 40 391,7 9 122,0 60 028,9---5 993,811 059,649 513,7 54 579,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 34 462,0 33 355,0 -- 34 773,0------33 355,0 --

1. Költségvetési szerv 34 462,0 33 355,0 -- 34 773,0------33 355,0 --

LÉTSZÁMKERET 36 694,0 33 890,0 -- 34 564,0------33 890,0 --

1. Költségvetési szerv 36 694,0 33 890,0 -- 34 564,0------33 890,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 60 537,8 -- -- -- -- -- -- -- 58 126,0
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Miniszterelnökség ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 8 094,5 6 534,4 -- 40 115,130 522,4690,216 583,56 534,4 54 330,5

1 Működési költségvetés 4 523,1 6 507,4 -- 36 557,727 697,0703,114 640,86 507,4 49 548,3

 / 1 Személyi juttatások 2 149,7 2 802,9 -- 6 235,7-130,0146,85 203,22 802,9 8 022,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 2 275,6 -- 5 389,4------2 275,6 6 890,5

Külső személyi juttatások -- 527,3 -- 846,3------527,3 1 132,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

601,9 882,7 -- 1 749,6154,532,51 384,5882,7 2 454,2

 / 3 Dologi kiadások 1 639,2 2 777,3 -- 27 897,426 689,8519,77 468,62 777,3 37 455,4

Készletbeszerzés -- 5,5 -- 22,5------5,5 60,4

Kommunikációs szolgáltatások -- 38,0 -- 2 450,7------38,0 3 076,3

Szolgáltatási kiadások -- 1 665,5 -- 21 769,8------1 665,5 27 656,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 182,8 -- 780,3------182,8 1 071,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 885,5 -- 2 874,1------885,5 5 591,3

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,1 -- -- 43,048,3------ 48,3

Egyéb nem intézményi ellátások -- -- -- 43,0-------- 48,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 95,2 44,5 -- 632,0934,44,1584,544,5 1 567,5

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- ---------- 3,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 599,7-------- 639,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 95,2 -- -- 32,3-------- 427,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 44,5 -- --------44,5 496,8

2 Felhalmozási költségvetés 3 571,4 27,0 -- 3 557,42 825,4-12,91 942,727,0 4 782,2

 / 6 Beruházások 3 498,5 15,0 -- 2 856,02 093,7-12,91 909,515,0 4 005,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 15,0 -- 1 444,8------15,0 1 534,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 0,3-------- 611,8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 2,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 513,7-------- 719,4

Részesedések beszerzése -- -- -- 500,0-------- 500,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 397,2-------- 636,8

 / 7 Felújítások 7,9 -- -- 4,5-19,2--23,7-- 4,5

Ingatlanok felújítása -- -- -- 3,5-------- 3,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 1,0-------- 1,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65,0 12,0 -- 696,9750,9--9,512,0 772,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 65,0 -- -- 692,6-------- 709,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- 12,0 -- 4,3------12,0 63,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

BEVÉTELEK 4 978,0 12,0 -- 14 881,311 656,131,56 244,312,0 17 943,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 500,2 -- -- 12 784,39 546,2--6 233,8-- 15 780,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 500,2 -- -- 12 784,3-------- 15 780,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 375,0 -- -- 1 803,61 865,4------ 1 865,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3 375,0 -- -- 1 803,6-------- 1 865,4

4 Működési bevételek 102,5 -- -- 33,0--31,56,5-- 38,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 3,2-------- 3,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 0,9-------- 0,9

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 101,8 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 1,2-------- 1,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,7 -- -- 27,7-------- 32,8

5 Felhalmozási bevételek -- 12,0 -- ---16,0--4,012,0 --

 / 1 Immateriális javak értékesítése -- 12,0 -- --------12,0 --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,3 -- -- 228,5228,6------ 228,6

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 228,4-------- 228,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 31,931,9------ 31,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 19,3-------- 19,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 12,6-------- 12,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 778,4 -- -- 18 866,318 866,3------ 18 866,3

8 Maradvány igénybevétele 778,4 -- -- 18 866,318 866,3------ 18 866,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 778,4 -- -- 18 866,318 866,3------ 18 866,3

Maradvány igénybevétele 778,4 -- -- 18 866,318 866,3------ 18 866,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 778,4 -- -- 18 866,3-------- 18 866,3

TÁMOGATÁSOK 5 484,4 6 522,4 -- 17 520,3--658,710 339,26 522,4 17 520,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 484,4 6 522,4 -- 17 520,3--658,710 339,26 522,4 17 520,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 484,4 6 522,4 -- 17 520,3--658,710 339,26 522,4 17 520,3

Központi, irányító szervi támogatás 5 484,4 6 522,4 -- 17 520,3--658,710 339,26 522,4 17 520,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 278,0 -- -- 624,0-------- --

LÉTSZÁMKERET 288,0 352,0 -- 1 173,0------352,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 146,3 -- -- -- -- -- -- -- 11 152,8

Információs Hivatal ( 03115 Felderítés )2

KIADÁSOK 9 291,4 11 215,0 -- 10 982,31 188,8103,05,811 215,0 12 512,6

1 Működési költségvetés 8 971,3 10 592,0 -- 10 026,7-81,1103,05,810 592,0 10 619,7

 / 1 Személyi juttatások 4 194,6 4 377,3 -- 4 208,1-173,8--4,64 377,3 4 208,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 4 377,3 -- 4 208,1------4 377,3 4 208,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 128,5 1 100,8 -- 1 131,029,0--1,21 100,8 1 131,0

 / 3 Dologi kiadások 3 648,2 5 113,9 -- 4 681,557,5103,0--5 113,9 5 274,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 5 113,9 -- 4 681,5------5 113,9 5 274,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 6,16,2------ 6,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 6,1-------- 6,2

2 Felhalmozási költségvetés 320,1 623,0 -- 955,61 269,9----623,0 1 892,9

 / 6 Beruházások 221,6 433,8 -- 793,51 194,0----433,8 1 627,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 433,8 -- 793,5------433,8 1 627,8

 / 7 Felújítások 25,1 107,3 -- 79,575,2----107,3 182,5

Ingatlanok felújítása -- 107,3 -- 79,5------107,3 182,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 73,4 81,9 -- 82,60,7----81,9 82,6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

73,4 -- -- 82,6-------- 82,6

Lakástámogatás -- 60,0 -- --------60,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 21,9 -- --------21,9 --

BEVÉTELEK 173,7 114,8 -- 275,457,6103,0--114,8 275,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 136,5 114,8 -- 200,8-11,297,2--114,8 200,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 136,5 114,8 -- 200,8------114,8 200,8

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 5,6-0,25,8---- 5,6

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 5,6-------- 5,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27,2 -- -- 69,069,0------ 69,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

27,2 -- -- 69,0-------- 69,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 190,5 -- -- 1 131,21 131,2------ 1 131,2

8 Maradvány igénybevétele 190,5 -- -- 1 131,21 131,2------ 1 131,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 190,5 -- -- 1 131,21 131,2------ 1 131,2

Maradvány igénybevétele 190,5 -- -- 1 131,21 131,2------ 1 131,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 190,5 -- -- 1 131,2-------- 1 131,2

TÁMOGATÁSOK 10 058,4 11 100,2 -- 11 106,0----5,811 100,2 11 106,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 10 058,4 11 100,2 -- 11 106,0----5,811 100,2 11 106,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 10 058,4 11 100,2 -- 11 106,0----5,811 100,2 11 106,0

Központi, irányító szervi támogatás 10 058,4 11 100,2 -- 11 106,0----5,811 100,2 11 106,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 131,2 -- -- -- -- -- -- -- 1 530,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Nemzetstratégiai Kutató Intézet ( 01112 Kormányzat )3

KIADÁSOK 443,1 1 300,0 -- 1 277,2398,5-100,0--1 300,0 1 598,5

1 Működési költségvetés 440,9 1 260,0 -- 1 262,3423,6-100,0--1 260,0 1 583,6

 / 1 Személyi juttatások 190,9 689,6 -- 510,1-171,8----689,6 517,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 585,1 -- 375,3------585,1 375,4

Külső személyi juttatások -- 104,5 -- 134,8------104,5 142,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

43,6 213,5 -- 119,6-92,8----213,5 120,7

 / 3 Dologi kiadások 206,4 356,9 -- 632,6688,2-100,0--356,9 945,1

Készletbeszerzés -- 15,0 -- 5,9------15,0 5,9

Kommunikációs szolgáltatások -- 8,0 -- 71,5------8,0 93,5

Szolgáltatási kiadások -- 245,0 -- 433,5------245,0 671,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 18,9 -- 22,5------18,9 26,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 70,0 -- 99,2------70,0 148,5

2 Felhalmozási költségvetés 2,2 40,0 -- 14,9-25,1----40,0 14,9

 / 6 Beruházások 2,2 40,0 -- 14,9-25,1----40,0 14,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 31,5 -- 11,7------31,5 11,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 8,5 -- 3,2------8,5 3,2

BEVÉTELEK -- -- -- 1,61,6------ 1,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1,61,6------ 1,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 396,9396,9------ 396,9

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 396,9396,9------ 396,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 396,9396,9------ 396,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 396,9396,9------ 396,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 396,9-------- 396,9

TÁMOGATÁSOK 840,0 1 300,0 -- 1 200,0---100,0--1 300,0 1 200,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 840,0 1 300,0 -- 1 200,0---100,0--1 300,0 1 200,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 840,0 1 300,0 -- 1 200,0---100,0--1 300,0 1 200,0

Központi, irányító szervi támogatás 840,0 1 300,0 -- 1 200,0---100,0--1 300,0 1 200,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 25,0 96,0 -- 64,0------96,0 --

LÉTSZÁMKERET 56,0 100,0 -- 100,0------100,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 396,9 -- -- -- -- -- -- -- 321,3

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )4

KIADÁSOK 611,8 573,0 -- 1 910,51 630,4136,682,9573,0 2 422,9

1 Működési költségvetés 603,0 544,4 -- 1 537,41 215,8104,947,9544,4 1 913,0

 / 1 Személyi juttatások 301,9 258,4 -- 1 058,7830,5--37,7258,4 1 126,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 254,8 -- 1 030,7------254,8 1 057,2

1227



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Külső személyi juttatások -- 3,6 -- 28,0------3,6 69,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

70,5 69,5 -- 197,8132,0--10,269,5 211,7

 / 3 Dologi kiadások 230,6 216,5 -- 279,9252,3104,9--216,5 573,7

Készletbeszerzés -- 9,4 -- 9,1------9,4 12,9

Kommunikációs szolgáltatások -- 16,5 -- 19,8------16,5 35,0

Szolgáltatási kiadások -- 140,6 -- 147,2------140,6 330,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 2,6 -- 3,3------2,6 5,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 47,4 -- 100,5------47,4 190,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1,01,0------ 1,0

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 1,0-------- 1,0

2 Felhalmozási költségvetés 8,8 28,6 -- 373,1414,631,735,028,6 509,9

 / 6 Beruházások 6,7 27,0 -- 373,1416,231,735,027,0 509,9

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 67,1-------- 100,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 137,0-------- 148,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 103,0-------- 105,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 21,3 -- 13,1------21,3 73,2

Részesedések beszerzése -- 5,7 -- --------5,7 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 52,9-------- 82,0

 / 7 Felújítások 2,1 1,6 -- ---1,6----1,6 --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- 1,3 -- ---1,3----1,3 --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 0,3 -- ---0,3----0,3 --

BEVÉTELEK 665,4 130,0 -- 1 389,81 197,276,0--130,0 1 403,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 446,7 -- -- 1 095,91 095,9------ 1 095,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

446,7 -- -- 1 095,9-------- 1 095,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 85,0 -- -- 91,691,6------ 91,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

85,0 -- -- 91,6-------- 91,6

4 Működési bevételek 118,3 130,0 -- 192,5--76,0--130,0 205,9

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 37,9 -- 23,0------37,9 33,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 65,0 -- 125,9------65,0 128,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 27,0 -- 32,2------27,0 33,1

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 39,3 -- -- 9,0-------- 9,0

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 79,0 -- -- 2,0-------- 2,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 15,4 -- -- 9,79,7------ 9,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15,4 -- -- 9,7-------- 9,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 35,4 -- -- 433,2433,2------ 433,2

8 Maradvány igénybevétele 35,4 -- -- 433,2433,2------ 433,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 35,4 -- -- 433,2433,2------ 433,2

Maradvány igénybevétele 35,4 -- -- 433,2433,2------ 433,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 35,4 -- -- 433,2-------- 433,2

TÁMOGATÁSOK 343,6 443,0 -- 586,5--60,682,9443,0 586,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 343,6 443,0 -- 586,5--60,682,9443,0 586,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 343,6 443,0 -- 586,5--60,682,9443,0 586,5

Központi, irányító szervi támogatás 343,6 443,0 -- 586,5--60,682,9443,0 586,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 152,0 84,0 -- 617,0------84,0 --

LÉTSZÁMKERET 549,0 84,0 -- 94,0------84,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 432,6 -- -- -- -- -- -- -- 499,0

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )6

KIADÁSOK 112,3 300,0 -- 464,3248,0-45,05,0300,0 508,0

1 Működési költségvetés 95,1 297,0 -- 321,0101,6-45,05,0297,0 358,6

 / 1 Személyi juttatások 36,4 123,4 -- 165,764,2-6,01,0123,4 182,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 106,5 -- 116,2------106,5 120,8

Külső személyi juttatások -- 16,9 -- 49,5------16,9 61,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

7,5 31,2 -- 46,839,0-18,00,331,2 52,5

 / 3 Dologi kiadások 51,2 142,4 -- 105,7-4,4-21,03,7142,4 120,7

Készletbeszerzés -- 15,5 -- 3,9------15,5 4,3

Kommunikációs szolgáltatások -- 11,0 -- 7,7------11,0 7,9

Szolgáltatási kiadások -- 84,1 -- 76,3------84,1 87,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 1,5 -- 0,2------1,5 0,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 30,3 -- 17,6------30,3 20,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,82,8------ 2,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 2,8-------- 2,8

2 Felhalmozási költségvetés 17,2 3,0 -- 143,3146,4----3,0 149,4

 / 6 Beruházások 17,2 3,0 -- 138,7141,8----3,0 144,8

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 5,8-------- 10,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 2,0 -- 72,5------2,0 72,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 0,4 -- 30,9------0,4 31,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 0,6 -- 29,5------0,6 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 4,64,6------ 4,6

Lakástámogatás -- -- -- 4,6-------- 4,6

BEVÉTELEK 0,3 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

4 Működési bevételek 0,3 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 248,0248,0------ 248,0

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 248,0248,0------ 248,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 248,0248,0------ 248,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 248,0248,0------ 248,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 248,0-------- 248,0

TÁMOGATÁSOK 360,0 300,0 -- 260,0---45,05,0300,0 260,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 360,0 300,0 -- 260,0---45,05,0300,0 260,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 360,0 300,0 -- 260,0---45,05,0300,0 260,0

Központi, irányító szervi támogatás 360,0 300,0 -- 260,0---45,05,0300,0 260,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 7,0 24,0 -- 21,0------24,0 --

LÉTSZÁMKERET 18,0 29,0 -- 29,0------29,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 248,0 -- -- -- -- -- -- -- 43,7

Nemzeti Örökség Intézete ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )7

KIADÁSOK 119,6 317,6 -- 409,8180,4-125,7632,0317,6 1 004,3

1 Működési költségvetés 97,8 317,6 -- 312,946,41,35,0317,6 370,3

 / 1 Személyi juttatások 56,7 192,4 -- 153,5-25,20,23,0192,4 170,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 171,4 -- 142,4------171,4 153,4

Külső személyi juttatások -- 21,0 -- 11,1------21,0 17,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

14,5 55,6 -- 44,6-7,6--0,955,6 48,9

 / 3 Dologi kiadások 26,6 69,6 -- 114,878,71,11,169,6 150,5

Készletbeszerzés -- 3,9 -- 4,5------3,9 6,9

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 0,1-------- 0,5

Szolgáltatási kiadások -- 50,6 -- 83,8------50,6 99,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 1,5 -- 2,0------1,5 11,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 13,6 -- 24,4------13,6 32,4

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

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 0,5

2 Felhalmozási költségvetés 21,8 -- -- 96,9134,0-127,0627,0-- 634,0

 / 6 Beruházások 16,4 -- -- 96,9120,3------ 120,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 14,2-------- 27,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 62,5-------- 67,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 20,2-------- 24,9

 / 7 Felújítások 5,4 -- -- --13,7-127,0627,0-- 513,7

Ingatlanok felújítása -- -- -- ---------- 404,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- ---------- 109,2

BEVÉTELEK -- -- -- 1,3--1,3---- 1,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

4 Működési bevételek -- -- -- 1,3--1,3---- 1,3

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- -- -- 1,1-------- 1,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,2-------- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 180,4180,4------ 180,4

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 180,4180,4------ 180,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 180,4180,4------ 180,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 180,4180,4------ 180,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 180,4-------- 180,4

TÁMOGATÁSOK 300,0 317,6 -- 822,6---127,0632,0317,6 822,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 300,0 317,6 -- 822,6---127,0632,0317,6 822,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 300,0 317,6 -- 822,6---127,0632,0317,6 822,6

Központi, irányító szervi támogatás 300,0 317,6 -- 822,6---127,0632,0317,6 822,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 23,0 -- -- 25,0-------- --

LÉTSZÁMKERET 23,0 29,0 -- 29,0------29,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 180,4 -- -- -- -- -- -- -- 594,5

VERITAS Történetkutató Intézet ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )8

KIADÁSOK -- 260,0 -- 199,45,0----260,0 265,0

1 Működési költségvetés -- 260,0 -- 175,7-23,0----260,0 237,0

 / 1 Személyi juttatások -- 192,4 -- 118,8-43,0----192,4 149,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 152,9 -- 111,2------152,9 121,8

Külső személyi juttatások -- 39,5 -- 7,6------39,5 27,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 55,6 -- 29,6-18,0----55,6 37,6

 / 3 Dologi kiadások -- 12,0 -- 27,338,0----12,0 50,0

Készletbeszerzés -- 3,0 -- 5,5------3,0 5,6

Kommunikációs szolgáltatások -- 4,5 -- 2,8------4,5 11,5

Szolgáltatási kiadások -- 4,0 -- 13,1------4,0 24,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 0,5 -- 1,0------0,5 1,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 4,9-------- 7,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 23,728,0------ 28,0

 / 6 Beruházások -- -- -- 23,728,0------ 28,0

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 0,1-------- 0,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 4,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 19,4-------- 19,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 4,2-------- 4,2

BEVÉTELEK -- -- -- 5,05,0------ 5,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 5,05,0------ 5,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 5,0-------- 5,0

TÁMOGATÁSOK -- 260,0 -- 260,0------260,0 260,0
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XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 
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2014. évi 

előirányzat
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módosítás
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módosított 
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hatáskörű 

módosítás
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hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 
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2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 260,0 -- 260,0------260,0 260,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 260,0 -- 260,0------260,0 260,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 260,0 -- 260,0------260,0 260,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- 14,0-------- --

LÉTSZÁMKERET -- 26,0 -- 26,0------26,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 65,6

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )9

KIADÁSOK -- -- -- 639,61 601,9184,51 306,3-- 3 092,7

1 Működési költségvetés -- -- -- 525,711,1-42,1885,9-- 854,9

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 119,6-68,4--223,6-- 155,2

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- 109,8-------- 132,1

Külső személyi juttatások -- -- -- 9,8-------- 23,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 32,50,5--60,4-- 60,9

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 373,679,0-42,1601,9-- 638,8

Készletbeszerzés -- -- -- 10,7-------- 31,6

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 3,7-------- 15,7

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 260,8-------- 519,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 22,3-------- 24,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 76,1-------- 47,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 113,91 590,8226,6420,4-- 2 237,8

 / 6 Beruházások -- -- -- 18,618,611,0344,2-- 373,8

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 0,1-------- 0,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 173,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 15,2-------- 145,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 3,2-------- 54,1

 / 7 Felújítások -- -- -- 6,71 484,3127,076,2-- 1 687,5

Ingatlanok felújítása -- -- -- 5,4-------- 1 328,6

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 1,3-------- 358,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 88,687,988,6---- 176,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 88,6-------- 176,5

BEVÉTELEK -- -- -- 1 852,51 601,9154,5---- 1 756,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 83,4-------- 83,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 83,4-------- 83,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1 615,11 519,0------ 1 519,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1 615,1-------- 1 519,0
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4 Működési bevételek -- -- -- 154,0-0,7154,5---- 154,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 125,9-------- 125,9

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 27,4-------- 27,4

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,7-------- 0,7

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 336,3--30,01 306,3-- 1 336,3

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 336,3--30,01 306,3-- 1 336,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 336,3--30,01 306,3-- 1 336,3

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 336,3--30,01 306,3-- 1 336,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- 45,0-------- --

LÉTSZÁMKERET -- -- -- 95,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 2 549,2

Magyar Nyelvstratégiai Intézet ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )10

KIADÁSOK -- -- -- 79,4----100,0-- 100,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 64,4----85,0-- 85,0

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 35,5-9,4--50,0-- 40,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- 27,5-------- 32,6

Külső személyi juttatások -- -- -- 8,0-------- 8,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 6,4-4,6--13,5-- 8,9

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 22,514,0--21,5-- 35,5

Készletbeszerzés -- -- -- 5,4-------- 7,1

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 1,2-------- 8,7

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 12,1-------- 13,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 0,4-------- 0,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 3,4-------- 5,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

 / 6 Beruházások -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 1,1-------- 1,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 2,6-------- 2,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 8,1-------- 8,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 3,2-------- 3,2

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- 5,0-------- --

LÉTSZÁMKERET -- -- -- 13,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 20,6
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Közpolitikai Kutatások Intézete ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )11

KIADÁSOK -- 211,2 -- 174,259,3-96,40,1211,2 174,2

1 Működési költségvetés -- 208,7 -- 170,956,3-94,10,1208,7 171,0

 / 1 Személyi juttatások -- 144,0 -- 85,10,3-59,20,1144,0 85,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 37,7 -- 24,63,7-16,8--37,7 24,6

 / 3 Dologi kiadások -- 27,0 -- 24,511,5-14,0--27,0 24,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 36,740,8-4,1---- 36,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 36,740,8-4,1---- 36,7

2 Felhalmozási költségvetés -- 2,5 -- 3,33,0-2,3--2,5 3,2

 / 6 Beruházások -- 2,5 -- 3,33,0-2,3--2,5 3,2

BEVÉTELEK -- -- -- 6,85,81,0---- 6,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 5,85,8------ 5,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 5,85,8------ 5,8

4 Működési bevételek -- -- -- 1,0--1,0---- 1,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 1,01,0------ 1,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 53,553,5------ 53,5

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 53,553,5------ 53,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 53,553,5------ 53,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 53,553,5------ 53,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 53,553,5------ 53,5

TÁMOGATÁSOK -- 211,2 -- 113,9---97,40,1211,2 113,9

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 211,2 -- 113,9---97,40,1211,2 113,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 211,2 -- 113,9---97,40,1211,2 113,9

Központi, irányító szervi támogatás -- 211,2 -- 113,9---97,40,1211,2 113,9

LÉTSZÁMKERET -- 30,0 -- --------30,0 --

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

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok ( 01113 Területi általános közigazgatás )12

KIADÁSOK 175 336,7 155 501,7 -- 196 812,458 781,73 923,62 126,7155 501,7 220 333,7

1 Működési költségvetés 173 419,5 154 788,9 -- 188 565,146 460,93 445,21 656,3154 788,9 206 351,3

 / 1 Személyi juttatások 101 799,0 101 835,2 -- 104 857,53 691,4732,71 007,2101 835,2 107 266,5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 100 070,1 -- 102 089,2------100 070,1 104 351,3

Külső személyi juttatások -- 1 765,1 -- 2 768,3------1 765,1 2 915,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

25 813,4 27 216,1 -- 28 907,51 803,2383,5279,227 216,1 29 682,0

 / 3 Dologi kiadások 41 516,4 25 735,1 -- 44 587,325 917,62 321,0369,925 735,1 54 343,6

Készletbeszerzés -- 2 709,5 -- 4 272,5------2 709,5 5 155,3

Kommunikációs szolgáltatások -- 1 306,6 -- 2 006,7------1 306,6 2 453,2
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Szolgáltatási kiadások -- 11 591,4 -- 30 321,3------11 591,4 37 195,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 278,5 -- 544,9------278,5 690,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 9 849,1 -- 7 441,9------9 849,1 8 848,8

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21,7 -- -- 67,5131,5------ 131,5

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- -- -- 5,5-------- 5,5

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 62,0-------- 126,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 269,0 2,5 -- 10 145,314 917,28,0--2,5 14 927,7

Elvonások és befizetések -- -- -- 1 667,3-------- 2 848,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 689,4 -- -- 2 970,5-------- 4 259,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 579,6 2,5 -- 5 507,5------2,5 7 820,2

2 Felhalmozási költségvetés 1 917,2 712,8 -- 8 247,312 320,8478,4470,4712,8 13 982,4

 / 6 Beruházások 1 216,6 489,9 -- 5 885,09 482,3207,3350,4489,9 10 529,9

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 5,1 -- 188,2------5,1 217,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 71,8 -- 2 535,5------71,8 5 421,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 126,4 -- 689,8------126,4 1 053,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 182,4 -- 1 402,1------182,4 1 840,6

Részesedések beszerzése -- -- -- ---------- 0,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 104,2 -- 1 069,4------104,2 1 996,9

 / 7 Felújítások 671,8 221,0 -- 1 914,02 364,3270,8120,0221,0 2 976,1

Ingatlanok felújítása -- 169,1 -- 1 705,4------169,1 2 539,9

Informatikai eszközök felújítása -- 1,9 -- 2,2------1,9 2,2

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- 3,0 -- 7,5------3,0 7,6

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 47,0 -- 198,9------47,0 426,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28,8 1,9 -- 448,3474,20,3--1,9 476,4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése államháztartáson belülre

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2,8 -- -- 426,9-------- 426,9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

24,5 -- -- 20,9-------- 49,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1,9 -- 0,5------1,9 0,5

BEVÉTELEK 63 836,5 34 645,5 -- 68 954,632 606,62 047,7--34 645,5 69 299,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24 465,7 -- -- 27 810,327 801,6------ 27 852,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

24 465,7 -- -- 27 810,3-------- 27 852,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 791,3 -- -- 5 462,35 668,5------ 5 668,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

791,3 -- -- 5 462,3-------- 5 668,5

3 Közhatalmi bevételek 34 101,0 30 935,4 -- 30 704,7-1 007,9771,4--30 935,4 30 698,9

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 34 101,0 30 935,4 -- 30 704,7------30 935,4 30 698,9

4 Működési bevételek 4 266,8 3 710,1 -- 4 559,9-275,31 221,6--3 710,1 4 651,0
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 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 69,0 -- 26,7------69,0 27,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 1 827,1 -- 2 402,9------1 827,1 2 432,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 986,9 -- 938,2------986,9 1 023,6

 / 4 Tulajdonosi bevételek -- -- -- 0,2-------- 0,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 547,7 -- 563,3------547,7 564,1

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 553,9 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 2,5-------- 2,5

 / 11 Egyéb működési bevételek 3 712,9 279,4 -- 626,1------279,4 601,3

5 Felhalmozási bevételek 19,2 -- -- 26,9--33,4---- 33,3

 / 1 Immateriális javak értékesítése 19,2 -- -- 3,0-------- 3,0

 / 2 Ingatlanok értékesítése -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 23,8-------- 30,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 174,3 -- -- 279,1288,021,0---- 285,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 174,3 -- -- 279,1-------- 285,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18,2 -- -- 111,4131,70,3---- 110,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

18,2 -- -- 92,7-------- 91,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 18,7-------- 18,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10 071,7 -- -- 26 175,126 175,1------ 26 175,1

8 Maradvány igénybevétele 10 071,7 -- -- 26 175,126 175,1------ 26 175,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 10 071,7 -- -- 26 175,126 175,1------ 26 175,1

Maradvány igénybevétele 10 071,7 -- -- 26 175,126 175,1------ 26 175,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 071,7 -- -- 26 175,1-------- 26 175,1

TÁMOGATÁSOK 126 417,5 120 856,2 -- 124 858,8--1 875,92 126,7120 856,2 124 858,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 126 417,5 120 856,2 -- 124 858,8--1 875,92 126,7120 856,2 124 858,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 126 417,5 120 856,2 -- 124 858,8--1 875,92 126,7120 856,2 124 858,8

Központi, irányító szervi támogatás 126 417,5 120 856,2 -- 124 858,8--1 875,92 126,7120 856,2 124 858,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 32 320,0 31 692,0 -- 31 778,0------31 692,0 --

LÉTSZÁMKERET 34 015,0 31 892,0 -- 31 552,0------31 892,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 24 989,0 -- -- -- -- -- -- -- 23 176,1

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal ( 0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások )13

KIADÁSOK 12 533,2 4 937,1 -- 24 945,626 169,4-321,0150,14 937,1 30 935,6

1 Működési költségvetés 11 882,9 4 601,9 -- 20 196,019 674,5-321,0150,14 601,9 24 105,5

 / 1 Személyi juttatások 5 360,6 2 344,8 -- 7 269,84 570,7346,8133,02 344,8 7 395,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 2 008,1 -- 3 039,5------2 008,1 3 041,5

Külső személyi juttatások -- 336,7 -- 4 230,3------336,7 4 353,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

863,1 526,3 -- 1 160,8607,898,235,7526,3 1 268,0

 / 3 Dologi kiadások 2 857,3 1 722,3 -- 4 686,05 823,5-824,6-18,61 722,3 6 702,6
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Készletbeszerzés -- 32,0 -- 274,4------32,0 323,9

Kommunikációs szolgáltatások -- 83,9 -- 476,9------83,9 612,1

Szolgáltatási kiadások -- 435,9 -- 1 991,0------435,9 3 178,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 7,7 -- 321,1------7,7 441,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1 162,8 -- 1 622,6------1 162,8 2 146,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 801,9 8,5 -- 7 079,48 672,558,6--8,5 8 739,6

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 1,3-------- 1,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 488,0 8,5 -- 226,8------8,5 442,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 313,9 -- -- 6 851,3-------- 8 296,2

2 Felhalmozási költségvetés 650,3 335,2 -- 4 749,66 494,9----335,2 6 830,1

 / 6 Beruházások 613,6 334,4 -- 581,82 255,4----334,4 2 589,8

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 108,9-------- 126,4

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 150,0 -- 45,5------150,0 48,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 23,6 -- 53,5------23,6 72,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 89,7 -- 250,2------89,7 1 792,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 71,1 -- 123,7------71,1 550,2

 / 7 Felújítások 36,7 0,8 -- 174,0180,0----0,8 180,8

Ingatlanok felújítása -- 0,6 -- 137,0------0,6 140,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 0,2 -- 37,0------0,2 40,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3 993,84 059,5------ 4 059,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3 993,8-------- 4 059,5

BEVÉTELEK 15 162,7 217,3 -- 12 550,913 198,0257,5--217,3 13 672,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 804,4 8,5 -- 11 544,513 101,5----8,5 13 109,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

10 804,4 8,5 -- 11 544,5------8,5 13 109,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 785,0 -- -- 164,019,5------ 19,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3 785,0 -- -- 164,0-------- 19,5

4 Működési bevételek 415,1 208,8 -- 762,9--257,1--208,8 466,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- -- -- ---------- 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 171,5 -- 534,4------171,5 209,3

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 29,8-------- 7,9

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 37,3 -- 113,8------37,3 37,7

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 145,5 -- -- 49,3-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 269,6 -- -- 35,6-------- 211,0

5 Felhalmozási bevételek 0,4 -- -- 0,6--0,4---- 0,4

 / 1 Immateriális javak értékesítése 0,4 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,6-------- 0,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 157,8 -- -- 78,977,0------ 77,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 
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2014. évi 

előirányzat
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módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat
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hatáskörű 

módosítás
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hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 157,8 -- -- 78,9-------- 77,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 501,7 -- -- 12 971,412 971,4------ 12 971,4

8 Maradvány igénybevétele 2 501,7 -- -- 12 971,412 971,4------ 12 971,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 501,7 -- -- 12 971,412 971,4------ 12 971,4

Maradvány igénybevétele 2 501,7 -- -- 12 971,412 971,4------ 12 971,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 501,7 -- -- 12 971,4-------- 12 971,4

TÁMOGATÁSOK 7 172,8 4 719,8 -- 4 291,4---578,5150,14 719,8 4 291,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 7 172,8 4 719,8 -- 4 291,4---578,5150,14 719,8 4 291,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7 172,8 4 719,8 -- 4 291,4---578,5150,14 719,8 4 291,4

Központi, irányító szervi támogatás 7 172,8 4 719,8 -- 4 291,4---578,5150,14 719,8 4 291,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 786,0 666,0 -- 521,0------666,0 --

LÉTSZÁMKERET 833,0 435,0 -- 283,0------435,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12 304,0 -- -- -- -- -- -- -- 4 868,1

Nemzeti Közszolgálati Egyetem ( 04311 Egyetemi képzés )14

KIADÁSOK 11 264,9 5 519,3 -- 15 054,46 018,64 822,224,75 519,3 16 384,8

1 Működési költségvetés 7 576,0 5 400,9 -- 10 963,14 157,11 889,624,75 400,9 11 472,3

 / 1 Személyi juttatások 3 810,3 2 771,7 -- 5 153,21 960,2456,214,72 771,7 5 202,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 2 559,7 -- 3 802,4------2 559,7 3 815,6

Külső személyi juttatások -- 212,0 -- 1 350,8------212,0 1 387,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

971,0 695,2 -- 1 442,6632,2119,43,6695,2 1 450,4

 / 3 Dologi kiadások 2 542,5 1 762,4 -- 4 051,51 347,21 314,03,01 762,4 4 426,6

Készletbeszerzés -- 181,9 -- 166,0------181,9 185,1

Kommunikációs szolgáltatások -- 216,1 -- 357,5------216,1 357,6

Szolgáltatási kiadások -- 815,2 -- 1 701,4------815,2 1 775,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 111,7 -- 194,4------111,7 196,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 437,5 -- 1 632,2------437,5 1 912,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 245,1 171,6 -- 295,8122,5--3,4171,6 297,5

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- -- -- 0,5-------- 0,5

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai -- 171,6 -- 295,3------171,6 297,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,1 -- -- 20,095,0------ 95,0

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 18,9-------- 18,9

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 74,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7,1 -- -- 1,1-------- 1,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 1,0

2 Felhalmozási költségvetés 3 688,9 118,4 -- 4 091,31 861,52 932,6--118,4 4 912,5

 / 6 Beruházások 3 675,9 118,4 -- 4 081,41 851,62 932,6--118,4 4 902,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 221,1-------- 229,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 2 813,4-------- 3 597,8
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módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 77,2 -- 237,9------77,2 237,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 41,2 -- 447,5------41,2 451,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 85,0-------- 85,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 276,5-------- 301,8

 / 7 Felújítások 11,4 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,6 -- -- 9,99,9------ 9,9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése államháztartáson belülre

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,9-------- 8,9

BEVÉTELEK 5 314,4 1 831,2 -- 6 302,43 062,41 408,7--1 831,2 6 302,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 599,4 -- -- 2 722,72 722,7------ 2 722,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 599,4 -- -- 2 722,7-------- 2 722,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 489,3 -- -- 248,3248,3------ 248,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

489,3 -- -- 248,3-------- 248,3

4 Működési bevételek 2 171,5 1 831,2 -- 3 223,9-14,31 404,2--1 831,2 3 223,8

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 4,1 -- 7,2------4,1 7,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 1 664,9 -- 2 943,4------1 664,9 2 943,4

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 50,5 -- 55,7------50,5 55,7

 / 5 Ellátási díjak -- 99,5 -- 179,4------99,5 179,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 12,2 -- 29,3------12,2 29,3

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 557,8 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 19,5 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 1,7-------- 1,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 1 594,2 -- -- 7,2-------- 7,2

5 Felhalmozási bevételek 0,1 -- -- 1,8--4,5---- 1,8

 / 1 Immateriális javak értékesítése 0,1 -- -- ---------- --

 / 2 Ingatlanok értékesítése -- -- -- 1,0-------- 1,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,8-------- 0,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 33,8 -- -- 105,7105,7------ 105,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 33,8 -- -- 105,7-------- 105,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 539,3 -- -- 2 956,22 956,2------ 2 956,2

8 Maradvány igénybevétele 2 539,3 -- -- 2 956,22 956,2------ 2 956,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 539,3 -- -- 2 956,22 956,2------ 2 956,2

Maradvány igénybevétele 2 539,3 -- -- 2 956,22 956,2------ 2 956,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 539,3 -- -- 2 956,2-------- 2 956,2

TÁMOGATÁSOK 6 367,5 3 688,1 -- 7 126,3--3 413,524,73 688,1 7 126,3
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2014. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás 6 367,5 3 688,1 -- 7 126,3--3 413,524,73 688,1 7 126,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6 367,5 3 688,1 -- 7 126,3--3 413,524,73 688,1 7 126,3

Központi, irányító szervi támogatás 6 367,5 3 688,1 -- 7 126,3--3 413,524,73 688,1 7 126,3

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 673,0 670,0 -- 686,0------670,0 --

LÉTSZÁMKERET 691,0 683,0 -- 718,0------683,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 956,3 -- -- -- -- -- -- -- 1 330,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )15

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

Célelőirányzatok ( X Nem besorolt )115

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

Kormányfői protokoll ( 01131 Nemzetközi diplomácia )115 1

KIADÁSOK 106,9 500,0 -- 220,9---136,0--500,0 364,0

1 Működési költségvetés 106,9 500,0 -- 220,9---136,0--500,0 364,0

 / 1 Személyi juttatások -- 72,9 -- -----72,9--72,9 --

Külső személyi juttatások -- 72,9 -- --------72,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 33,0 -- -----33,0--33,0 --

 / 3 Dologi kiadások 94,0 394,1 -- 16,5---234,6--394,1 159,5

Szolgáltatási kiadások -- 117,7 -- 9,3------117,7 71,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 170,0 -- --------170,0 0,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 106,4 -- 7,2------106,4 88,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12,9 -- -- 204,4--204,5---- 204,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12,9 -- -- 204,4-------- 204,5

BEVÉTELEK -- -- -- 150,2--150,2---- 150,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 150,2--150,2---- 150,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 150,2-------- 150,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 19,7 -- -- 62,8--62,8---- 62,8

8 Maradvány igénybevétele 19,7 -- -- 62,8--62,8---- 62,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 19,7 -- -- 62,8--62,8---- 62,8

Maradvány igénybevétele 19,7 -- -- 62,8--62,8---- 62,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 19,7 -- -- 62,8-------- 62,8

TÁMOGATÁSOK 150,0 500,0 -- 151,0---349,0--500,0 151,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 150,0 500,0 -- 151,0---349,0--500,0 151,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 150,0 500,0 -- 151,0---349,0--500,0 151,0

Központi, irányító szervi támogatás 150,0 500,0 -- 151,0---349,0--500,0 151,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 62,8 -- -- -- -- -- -- -- 143,1

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )115 2
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előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 701,9 1 690,0 -- 2 059,5--994,4--1 690,0 2 684,4

1 Működési költségvetés 701,9 1 690,0 -- 2 059,5--994,4--1 690,0 2 684,4

 / 3 Dologi kiadások 701,8 1 690,0 -- 2 059,5--994,4--1 690,0 2 684,4

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 37,7-------- 37,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 1 233,7 -- 1 584,0------1 233,7 2 076,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 456,3 -- 437,8------456,3 570,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 6,2--6,2---- 6,2

4 Működési bevételek -- -- -- 6,2--6,2---- 6,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 1,3-------- 1,3

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 4,9-------- 4,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- 988,2--988,2---- 988,2

8 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 988,2--988,2---- 988,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 988,2--988,2---- 988,2

Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 988,2--988,2---- 988,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,1 -- -- 988,2-------- 988,2

TÁMOGATÁSOK 1 690,0 1 690,0 -- 1 690,0------1 690,0 1 690,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 690,0 1 690,0 -- 1 690,0------1 690,0 1 690,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 690,0 1 690,0 -- 1 690,0------1 690,0 1 690,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 690,0 1 690,0 -- 1 690,0------1 690,0 1 690,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 988,2 -- -- -- -- -- -- -- 624,9

Konzultációk kiadásai ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )115 3

KIADÁSOK -- 1 600,0 -- 239,1---715,0--1 600,0 885,0

1 Működési költségvetés -- 1 600,0 -- 239,1---715,0--1 600,0 885,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 19,9--344,3---- 344,3

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 16,5-------- 340,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 2,0-------- 2,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 1,4-------- 1,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 600,0 -- 219,2---1 059,3--1 600,0 540,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 219,2-------- 229,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 600,0 -- --------1 600,0 310,9

BEVÉTELEK -- -- -- 111,7--111,7---- 111,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 111,7--111,7---- 111,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 111,7-------- 111,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 461,8--461,8---- 461,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 461,8--461,8---- 461,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 461,8--461,8---- 461,8
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Maradvány igénybevétele -- -- -- 461,8--461,8---- 461,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 461,8-------- 461,8

TÁMOGATÁSOK 461,8 1 600,0 -- 311,5---1 288,5--1 600,0 311,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 461,8 1 600,0 -- 311,5---1 288,5--1 600,0 311,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 461,8 1 600,0 -- 311,5---1 288,5--1 600,0 311,5

Központi, irányító szervi támogatás 461,8 1 600,0 -- 311,5---1 288,5--1 600,0 311,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 461,8 -- -- -- -- -- -- -- 645,9

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )115 4

KIADÁSOK 1 042,5 -- -- 1 974,3--3 308,7---- 3 308,7

1 Működési költségvetés 764,7 -- -- 1 612,7--2 629,7---- 2 629,8

 / 3 Dologi kiadások 27,6 -- -- 87,0--142,3---- 142,4

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 85,9-------- 139,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- ---------- 1,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 1,1-------- 1,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 737,1 -- -- 1 525,7--2 487,4---- 2 487,4

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 30,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- 174,5-------- 280,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 732,1 -- -- 1 351,2-------- 2 177,1

2 Felhalmozási költségvetés 277,8 -- -- 361,6--679,0---- 678,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 277,8 -- -- 361,6--679,0---- 678,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2,5-------- 51,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 277,8 -- -- 359,1-------- 627,9

BEVÉTELEK 0,3 -- -- 357,9--357,9---- 357,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 287,0--287,0---- 287,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 287,0-------- 287,0

4 Működési bevételek 0,3 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,3 -- -- 0,4-------- 0,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 70,5--70,5---- 70,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 70,5-------- 70,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 39,9 -- -- 758,6--758,6---- 758,6

8 Maradvány igénybevétele 39,9 -- -- 758,6--758,6---- 758,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 39,9 -- -- 758,6--758,6---- 758,6

Maradvány igénybevétele 39,9 -- -- 758,6--758,6---- 758,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 39,9 -- -- 758,6-------- 758,6

TÁMOGATÁSOK 1 485,9 -- -- 2 192,2--2 192,2---- 2 192,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 485,9 -- -- 2 192,2--2 192,2---- 2 192,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 485,9 -- -- 2 192,2--2 192,2---- 2 192,2

Központi, irányító szervi támogatás 1 485,9 -- -- 2 192,2--2 192,2---- 2 192,2
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 483,6 -- -- -- -- -- -- -- 1 334,4

Ifjúságpolitikai célok támogatása ( 081 Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások )115 5

KIADÁSOK 42,5 100,0 -- 4,9---80,6--100,0 19,4

1 Működési költségvetés 42,5 100,0 -- 4,9---80,6--100,0 19,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 42,5 100,0 -- 4,9---80,6--100,0 19,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 42,5 100,0 -- 4,9------100,0 19,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 17,5--17,5---- 17,5

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 17,5--17,5---- 17,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 17,5--17,5---- 17,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 17,5--17,5---- 17,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 17,5-------- 17,5

TÁMOGATÁSOK 60,0 100,0 -- 1,9---98,1--100,0 1,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 60,0 100,0 -- 1,9---98,1--100,0 1,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 60,0 100,0 -- 1,9---98,1--100,0 1,9

Központi, irányító szervi támogatás 60,0 100,0 -- 1,9---98,1--100,0 1,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 17,5 -- -- -- -- -- -- -- 14,5

Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások ( 08308 Szabadidős, kulturális és közösségi 
tevékenységek szakigazgatása )

115 6

KIADÁSOK 74,5 75,0 -- 271,5--12,3513,175,0 600,4

1 Működési költségvetés 74,5 75,0 -- 16,7---51,6--75,0 24,0

 / 3 Dologi kiadások 2,6 52,2 -- 6,5---39,6--52,2 12,6

Szolgáltatási kiadások -- 20,0 -- 5,1------20,0 10,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 18,1 -- --------18,1 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 14,1 -- 1,4------14,1 2,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 71,9 22,8 -- 10,2---12,0--22,8 11,4

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 0,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 71,9 22,8 -- 10,2------22,8 10,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 254,8--63,9513,1-- 576,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 254,8--63,9513,1-- 576,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0-------- 54,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 249,8-------- 521,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 16,6 -- -- 17,1--17,1---- 17,1

8 Maradvány igénybevétele 16,6 -- -- 17,1--17,1---- 17,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 16,6 -- -- 17,1--17,1---- 17,1

Maradvány igénybevétele 16,6 -- -- 17,1--17,1---- 17,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 16,6 -- -- 17,1-------- 17,1

TÁMOGATÁSOK 75,0 75,0 -- 583,3---4,8513,175,0 583,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 75,0 75,0 -- 583,3---4,8513,175,0 583,3
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 75,0 75,0 -- 583,3---4,8513,175,0 583,3

Központi, irányító szervi támogatás 75,0 75,0 -- 583,3---4,8513,175,0 583,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 17,1 -- -- -- -- -- -- -- 328,9

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások ( 08144 Általános jellegű 
társadalmi szervezetek tevékenysége )

115 7

KIADÁSOK 562,7 600,0 -- 546,8--262,3--600,0 862,3

1 Működési költségvetés 532,6 600,0 -- 538,4--241,7--600,0 841,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 532,6 600,0 -- 538,4--241,7--600,0 841,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 532,6 600,0 -- 538,4------600,0 841,7

2 Felhalmozási költségvetés 30,1 -- -- 8,4--20,6---- 20,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,1 -- -- 8,4--20,6---- 20,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 30,1 -- -- 8,4-------- 20,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 262,3--262,3---- 262,3

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 262,3--262,3---- 262,3

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 262,3--262,3---- 262,3

Maradvány igénybevétele -- -- -- 262,3--262,3---- 262,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 262,3-------- 262,3

TÁMOGATÁSOK 825,0 600,0 -- 600,0------600,0 600,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 825,0 600,0 -- 600,0------600,0 600,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 825,0 600,0 -- 600,0------600,0 600,0

Központi, irányító szervi támogatás 825,0 600,0 -- 600,0------600,0 600,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 262,3 -- -- -- -- -- -- -- 315,5

Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása ( 08144 Általános jellegű 
társadalmi szervezetek tevékenysége )

115 8

KIADÁSOK 50,0 100,0 -- 250,0--150,0--100,0 250,0

1 Működési költségvetés 47,3 100,0 -- 242,7--142,7--100,0 242,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 47,3 100,0 -- 242,7--142,7--100,0 242,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 47,3 100,0 -- 242,7------100,0 242,7

2 Felhalmozási költségvetés 2,7 -- -- 7,3--7,3---- 7,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,7 -- -- 7,3--7,3---- 7,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2,7 -- -- 7,3-------- 7,3

TÁMOGATÁSOK 50,0 100,0 -- 250,0--150,0--100,0 250,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 100,0 -- 250,0--150,0--100,0 250,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 100,0 -- 250,0--150,0--100,0 250,0

Központi, irányító szervi támogatás 50,0 100,0 -- 250,0--150,0--100,0 250,0

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

"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )115 9

KIADÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0
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1 Működési költségvetés 49,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 49,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 49,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

2 Felhalmozási költségvetés 1,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

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

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása ( 08144 
Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )

115 10

KIADÁSOK 21,7 300,0 -- 557,7--279,1--300,0 579,1

1 Működési költségvetés 19,7 300,0 -- 541,5--262,9--300,0 562,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,7 300,0 -- 541,5--262,9--300,0 562,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 19,7 300,0 -- 541,5------300,0 562,9

2 Felhalmozási költségvetés 2,0 -- -- 16,2--16,2---- 16,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 -- -- 16,2--16,2---- 16,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2,0 -- -- 16,2-------- 16,2

BEVÉTELEK -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

4 Működési bevételek -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,8-------- 0,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 278,3--278,3---- 278,3

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 278,3--278,3---- 278,3

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 278,3--278,3---- 278,3

Maradvány igénybevétele -- -- -- 278,3--278,3---- 278,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 278,3-------- 278,3

TÁMOGATÁSOK 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Központi, irányító szervi támogatás 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 278,3 -- -- -- -- -- -- -- 21,4

A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás ( 08126 Közösségi-művelődési 
tevékenységek )

115 11

KIADÁSOK 47,0 -- -- 183,8----183,8-- 183,8

1 Működési költségvetés 47,0 -- -- 183,8--183,8---- 183,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 47,0 -- -- 183,8--183,8---- 183,8
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 47,0 -- -- 183,8-------- 183,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -----183,8183,8-- --

 / 6 Beruházások -- -- -- -----183,8183,8-- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 47,0 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 47,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 47,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 47,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 47,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 183,8----183,8-- 183,8

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 183,8----183,8-- 183,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 183,8----183,8-- 183,8

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 183,8----183,8-- 183,8

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

Határon átnyúló fejlesztési programok intézményrendszerének fejlesztése és támogatása ( 01131 Nemzetközi 
diplomácia )

115 13

KIADÁSOK 45,6 -- -- 57,9--82,0---- 82,0

1 Működési költségvetés 37,3 -- -- 46,9--70,8---- 70,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 37,3 -- -- 46,9--70,8---- 70,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 37,3 -- -- 46,9-------- 70,8

2 Felhalmozási költségvetés 8,3 -- -- 11,0--11,2---- 11,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8,3 -- -- 11,0--11,2---- 11,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 8,3 -- -- 11,0-------- 11,2

BEVÉTELEK -- -- -- 37,4--37,4---- 37,4

4 Működési bevételek -- -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,5-------- 0,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 28,6--28,6---- 28,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 28,6-------- 28,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 8,3--8,3---- 8,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 8,3-------- 8,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 44,6--44,6---- 44,6

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 44,6--44,6---- 44,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 44,6--44,6---- 44,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 44,6--44,6---- 44,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 44,6-------- 44,6

TÁMOGATÁSOK 90,2 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 90,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 90,2 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 90,2 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 44,6 -- -- -- -- -- -- -- 24,1
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The Hungary Initiatives Foundation támogatása és adomány biztosítása ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, 
kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

115 14

KIADÁSOK 1 111,8 612,4 -- -----612,4--612,4 --

1 Működési költségvetés 1 111,8 612,4 -- -----612,4--612,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 111,8 612,4 -- -----612,4--612,4 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 111,8 612,4 -- --------612,4 --

BEVÉTELEK 513,0 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 513,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

513,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 598,8 612,4 -- -----612,4--612,4 --

8 Központi, irányító szervi támogatás 598,8 612,4 -- -----612,4--612,4 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 598,8 612,4 -- -----612,4--612,4 --

Központi, irányító szervi támogatás 598,8 612,4 -- -----612,4--612,4 --

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

Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok ( 01117 Köztestületek )115 16

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 100,0 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 100,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 100,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 100,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 100,0 -- -- ---------- --

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

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás ( 
08141 Hitéleti tevékenységek )

115 17

KIADÁSOK 207,3 58,0 -- 58,0--36,0--58,0 94,0

1 Működési költségvetés 207,3 58,0 -- 58,0--36,0--58,0 94,0

 / 3 Dologi kiadások 135,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 72,0 58,0 -- 58,0--36,0--58,0 94,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 72,0 58,0 -- 58,0------58,0 94,0

BEVÉTELEK 36,0 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

36,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 171,3 -- -- 36,0--36,0---- 36,0
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8 Maradvány igénybevétele 171,3 -- -- 36,0--36,0---- 36,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 171,3 -- -- 36,0--36,0---- 36,0

Maradvány igénybevétele 171,3 -- -- 36,0--36,0---- 36,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 171,3 -- -- 36,0-------- 36,0

TÁMOGATÁSOK 36,0 58,0 -- 58,0------58,0 58,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 36,0 58,0 -- 58,0------58,0 58,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 36,0 58,0 -- 58,0------58,0 58,0

Központi, irányító szervi támogatás 36,0 58,0 -- 58,0------58,0 58,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 36,0 -- -- -- -- -- -- -- 36,0

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

115 18

KIADÁSOK 205,3 220,0 -- 312,3--118,3--220,0 338,3

1 Működési költségvetés 198,1 220,0 -- 304,2--109,1--220,0 329,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 198,1 220,0 -- 304,2--109,1--220,0 329,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 198,1 220,0 -- 304,2------220,0 329,1

2 Felhalmozási költségvetés 7,2 -- -- 8,1--9,2---- 9,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,2 -- -- 8,1--9,2---- 9,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7,2 -- -- 8,1-------- 9,2

BEVÉTELEK -- -- -- 13,6--13,6---- 13,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 13,6--13,6---- 13,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 13,6-------- 13,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 90,0 -- -- 104,7--104,7---- 104,7

8 Maradvány igénybevétele 90,0 -- -- 104,7--104,7---- 104,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 90,0 -- -- 104,7--104,7---- 104,7

Maradvány igénybevétele 90,0 -- -- 104,7--104,7---- 104,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 90,0 -- -- 104,7-------- 104,7

TÁMOGATÁSOK 220,0 220,0 -- 220,0------220,0 220,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 220,0 220,0 -- 220,0------220,0 220,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 220,0 220,0 -- 220,0------220,0 220,0

Központi, irányító szervi támogatás 220,0 220,0 -- 220,0------220,0 220,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 104,7 -- -- -- -- -- -- -- 26,0

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért ( 04601 Oktatási célú kutatás és fejlesztés )115 19

KIADÁSOK 101,5 150,0 -- 198,5--48,5--150,0 198,5

1 Működési költségvetés 96,1 150,0 -- 192,8--42,8--150,0 192,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 96,1 150,0 -- 192,8--42,8--150,0 192,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 96,1 150,0 -- 192,8------150,0 192,8

2 Felhalmozási költségvetés 5,4 -- -- 5,7--5,7---- 5,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,4 -- -- 5,7--5,7---- 5,7
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 5,4 -- -- 5,7-------- 5,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 48,5--48,5---- 48,5

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 48,5--48,5---- 48,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 48,5--48,5---- 48,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 48,5--48,5---- 48,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 48,5-------- 48,5

TÁMOGATÁSOK 150,0 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 150,0 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 150,0 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

Központi, irányító szervi támogatás 150,0 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 48,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához hozzájárulás ( 08141 Hitéleti tevékenységek )115 20

KIADÁSOK -- -- -- ----90,8---- 90,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----90,8---- 90,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----90,8---- 90,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 90,8

BEVÉTELEK 90,8 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 90,8 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

90,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 90,8--90,8---- 90,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 90,8--90,8---- 90,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 90,8--90,8---- 90,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 90,8--90,8---- 90,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 90,8-------- 90,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 90,8 -- -- -- -- -- -- -- 90,8

Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

115 22

KIADÁSOK -- -- 9 122,0 9 122,0------9 122,0 9 122,0

1 Működési költségvetés -- -- 9 122,0 9 122,0------9 122,0 9 122,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- 9 122,0 9 122,0------9 122,0 9 122,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 9 122,0 9 122,0------9 122,0 9 122,0

TÁMOGATÁSOK -- -- 9 122,0 9 122,0------9 122,0 9 122,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 9 122,0 9 122,0------9 122,0 9 122,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 9 122,0 9 122,0------9 122,0 9 122,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 9 122,0 9 122,0------9 122,0 9 122,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban létesült önkormányzati 
sportlétesítmények kiváltásának támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )

115 23

KIADÁSOK -- -- -- 4 871,6--4 945,1---- 4 945,1

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 54,0-------- 54,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 4 817,6--4 891,1---- 4 891,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 4 817,6--4 891,1---- 4 891,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4 817,6-------- 4 891,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4 945,1--4 945,1---- 4 945,1

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 945,1--4 945,1---- 4 945,1

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 945,1--4 945,1---- 4 945,1

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4 945,1--4 945,1---- 4 945,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4 945,1-------- 4 945,1

TÁMOGATÁSOK 4 945,1 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 945,1 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 945,1 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 4 945,1 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 945,1 -- -- -- -- -- -- -- 73,5

Civil Alap - pályázati program ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti 
tevékenységek és szolgáltatások )

115 24

KIADÁSOK -- -- -- 1 742,4--1 800,0---- 1 800,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 742,4--1 800,0---- 1 800,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 742,4--1 800,0---- 1 800,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 140,4-------- 140,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 317,1-------- 317,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1 284,9-------- 1 342,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 800,0--1 800,0---- 1 800,0

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 800,0--1 800,0---- 1 800,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 800,0--1 800,0---- 1 800,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 800,0--1 800,0---- 1 800,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 800,0-------- 1 800,0

TÁMOGATÁSOK 1 800,0 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 800,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 800,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 1 800,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 800,0 -- -- -- -- -- -- -- 57,6

Önkormányzatok átmeneti támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )115 25
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KIADÁSOK -- -- -- 3 872,1--1 700,02 172,1-- 3 872,1

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 366,8---805,32 172,1-- 1 366,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 366,8---805,32 172,1-- 1 366,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 366,8-------- 1 366,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 505,3--2 505,3---- 2 505,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 505,3--2 505,3---- 2 505,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 505,3-------- 2 505,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 700,0--1 700,0---- 1 700,0

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 700,0--1 700,0---- 1 700,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 700,0--1 700,0---- 1 700,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 700,0--1 700,0---- 1 700,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 700,0-------- 1 700,0

TÁMOGATÁSOK 1 700,0 -- -- 2 172,1----2 172,1-- 2 172,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 700,0 -- -- 2 172,1----2 172,1-- 2 172,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 700,0 -- -- 2 172,1----2 172,1-- 2 172,1

Központi, irányító szervi támogatás 1 700,0 -- -- 2 172,1----2 172,1-- 2 172,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 700,0 -- -- -- -- -- -- -- --

A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

115 26

KIADÁSOK -- -- -- 80,0---20,0100,0-- 80,0

1 Működési költségvetés -- -- -- -----88,088,0-- --

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -----22,022,0-- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- -----6,06,0-- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----60,060,0-- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 80,0--68,012,0-- 80,0

 / 6 Beruházások -- -- -- -----12,012,0-- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 80,0-------- 80,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 80,0---20,0100,0-- 80,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 80,0---20,0100,0-- 80,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 80,0---20,0100,0-- 80,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 80,0---20,0100,0-- 80,0

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

Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása ( 13208 Idegenforgalom szakigazgatása )115 27

KIADÁSOK -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 500,0-------- 1 500,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 500,0-------- 1 500,0

TÁMOGATÁSOK 1 500,0 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 500,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 500,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 1 500,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 500,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

115 29

KIADÁSOK -- -- -- 104,8--116,4---- 116,4

1 Működési költségvetés -- -- -- 83,3--92,6---- 92,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 83,3--92,6---- 92,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 83,3-------- 92,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 21,5--23,8---- 23,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 21,5--23,8---- 23,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 21,5-------- 23,8

BEVÉTELEK -- -- -- 116,4--116,4---- 116,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 116,4--116,4---- 116,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 116,4-------- 116,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 11,6

Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás ( 08309 Máshová nem 
sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

115 30

KIADÁSOK -- -- -- 200,0----220,0-- 220,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 197,1---2,9220,0-- 217,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 197,1---2,9220,0-- 217,1

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 20,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 197,1-------- 197,1

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

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2,9--2,9---- 2,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2,9-------- 2,9

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 220,0----220,0-- 220,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 220,0----220,0-- 220,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 220,0----220,0-- 220,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 220,0----220,0-- 220,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 20,0

Nemzetközi tagdíjak ( 01417 Nemzetközi tudományos kapcsolatok )115 31

KIADÁSOK -- -- -- 119,6--6,0113,6-- 119,6

1 Működési költségvetés -- -- -- 119,6--6,0113,6-- 119,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 119,6--6,0113,6-- 119,6

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 119,6-------- 119,6

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 119,6--6,0113,6-- 119,6

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 119,6--6,0113,6-- 119,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 119,6--6,0113,6-- 119,6

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 119,6--6,0113,6-- 119,6

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

Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője ( 1312 Szálloda- és vendéglátóipari tevékenységek és 
szolgáltatások )

115 32

KIADÁSOK -- -- -- 353,0----353,0-- 353,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 182,8---170,2353,0-- 182,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 182,8---170,2353,0-- 182,8

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 0,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 182,8-------- 182,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 170,2--170,2---- 170,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 170,2--170,2---- 170,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 170,2-------- 170,2

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 353,0----353,0-- 353,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 353,0----353,0-- 353,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 353,0----353,0-- 353,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 353,0----353,0-- 353,0

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

Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )115 34

KIADÁSOK -- 985,0 -- 298,8------985,0 985,0

1 Működési költségvetés -- 185,0 -- 298,8--225,2--185,0 410,2

 / 3 Dologi kiadások -- 5,0 -- 1,0------5,0 5,0

Szolgáltatási kiadások -- 5,0 -- 1,0------5,0 5,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 180,0 -- 297,8--225,2--180,0 405,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 180,0 -- 297,8------180,0 405,2

2 Felhalmozási költségvetés -- 800,0 -- -----225,2--800,0 574,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 800,0 -- -----225,2--800,0 574,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 800,0 -- --------800,0 574,8

TÁMOGATÁSOK -- 985,0 -- 985,0------985,0 985,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2014. évi 
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8 Központi, irányító szervi támogatás -- 985,0 -- 985,0------985,0 985,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 985,0 -- 985,0------985,0 985,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 985,0 -- 985,0------985,0 985,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 686,2

Építésügyi célelőirányzat ( 11301 Építésügy )115 36

KIADÁSOK 138,8 -- -- 51,7--155,5---- 155,5

1 Működési költségvetés 127,5 -- -- 51,7--155,5---- 155,5

 / 3 Dologi kiadások 2,7 -- -- 2,2--106,0---- 106,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 2,2-------- 106,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 124,8 -- -- 49,5--49,5---- 49,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 90,8 -- -- 49,5-------- 49,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 34,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 11,3 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,3 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,7 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,6 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 49,2 -- -- 0,4--1,0---- 1,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21,3 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

21,3 -- -- 0,4-------- 0,4

3 Közhatalmi bevételek -- -- -- ----0,5---- 0,5

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- ---------- 0,5

4 Működési bevételek -- -- -- ----0,1---- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- ---------- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 23,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 23,0 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 138,8 -- -- 154,5--154,5---- 154,5

8 Maradvány igénybevétele 138,8 -- -- 154,5--154,5---- 154,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 138,8 -- -- 154,5--154,5---- 154,5

Maradvány igénybevétele 138,8 -- -- 154,5--154,5---- 154,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 138,8 -- -- 154,5-------- 154,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 49,2 -- -- -- -- -- -- -- 103,2

Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése ( 11301 Építésügy )115 37

KIADÁSOK 4,9 266,0 -- 266,0------266,0 266,0

1 Működési költségvetés 4,5 266,0 -- 248,8---17,2--266,0 248,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,5 266,0 -- 248,8---17,2--266,0 248,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,5 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 266,0 -- 248,8------266,0 248,8

2 Felhalmozási költségvetés 0,4 -- -- 17,2--17,2---- 17,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,4 -- -- 17,2--17,2---- 17,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,4 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 17,2-------- 17,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,9 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 4,9 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,9 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 4,9 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,9 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 266,0 -- 266,0------266,0 266,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 266,0 -- 266,0------266,0 266,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 266,0 -- 266,0------266,0 266,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 266,0 -- 266,0------266,0 266,0

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

Építésügyi feladatok ( 11301 Építésügy )115 38

KIADÁSOK 611,7 595,0 -- 572,4--276,9--595,0 871,9

1 Működési költségvetés 500,2 515,0 -- 412,1--175,2--515,0 690,2

 / 3 Dologi kiadások 59,4 -- -- 39,3--40,4---- 40,4

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 31,1-------- 32,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 0,8-------- 0,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 7,4-------- 7,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 440,8 515,0 -- 372,8--134,8--515,0 649,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,5 -- -- 3,8-------- 3,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 438,3 515,0 -- 369,0------515,0 646,0

2 Felhalmozási költségvetés 111,5 80,0 -- 160,3--101,7--80,0 181,7

 / 6 Beruházások 11,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,5 80,0 -- 160,3--101,7--80,0 181,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 80,0-------- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 100,5 80,0 -- 80,3------80,0 101,7

BEVÉTELEK 86,8 -- -- 42,4--42,4---- 42,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39,8 -- -- 36,0--36,0---- 36,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

39,8 -- -- 36,0-------- 36,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 47,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

47,0 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 6,1--6,1---- 6,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 6,1-------- 6,1
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2014. évi 
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7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,3-------- 0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 247,5 -- -- 234,5--234,5---- 234,5

8 Maradvány igénybevétele 247,5 -- -- 234,5--234,5---- 234,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 247,5 -- -- 234,5--234,5---- 234,5

Maradvány igénybevétele 247,5 -- -- 234,5--234,5---- 234,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 247,5 -- -- 234,5-------- 234,5

TÁMOGATÁSOK 495,0 595,0 -- 595,0------595,0 595,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 495,0 595,0 -- 595,0------595,0 595,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 495,0 595,0 -- 595,0------595,0 595,0

Központi, irányító szervi támogatás 495,0 595,0 -- 595,0------595,0 595,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 217,6 -- -- -- -- -- -- -- 299,5

Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése ( 11308 Építésügy szakigazgatása )115 39

KIADÁSOK 159,9 150,0 -- 156,5--7,1--150,0 157,1

1 Működési költségvetés 153,4 133,6 -- 142,0--9,0--133,6 142,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 153,4 133,6 -- 142,0--9,0--133,6 142,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 153,4 133,6 -- 141,9------133,6 142,5

2 Felhalmozási költségvetés 6,5 16,4 -- 14,5---1,9--16,4 14,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,5 16,4 -- 14,5---1,9--16,4 14,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6,5 16,4 -- 14,5------16,4 14,5

BEVÉTELEK 0,1 -- -- 3,1--3,1---- 3,1

4 Működési bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,1--3,1---- 3,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,1-------- 3,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13,8 -- -- 4,0--4,0---- 4,0

8 Maradvány igénybevétele 13,8 -- -- 4,0--4,0---- 4,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 13,8 -- -- 4,0--4,0---- 4,0

Maradvány igénybevétele 13,8 -- -- 4,0--4,0---- 4,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13,8 -- -- 4,0-------- 4,0

TÁMOGATÁSOK 150,0 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 150,0 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 150,0 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

Központi, irányító szervi támogatás 150,0 150,0 -- 150,0------150,0 150,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,0 -- -- -- -- -- -- -- 0,6

Örökségvédelmi feladatok ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )115 40

KIADÁSOK 102,7 240,9 -- 241,8--1,2200,0240,9 442,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2014. évi 
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1 Működési költségvetés 102,2 240,9 -- 237,8---2,8200,0240,9 438,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 102,2 240,9 -- 237,8---2,8200,0240,9 438,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 102,2 240,9 -- 237,8------240,9 438,1

2 Felhalmozási költségvetés 0,5 -- -- 4,0--4,0---- 4,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 -- -- 4,0--4,0---- 4,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,5 -- -- 4,0-------- 4,0

BEVÉTELEK -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,3-------- 0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,9--0,9---- 0,9

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,9--0,9---- 0,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,9--0,9---- 0,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,9--0,9---- 0,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,9-------- 0,9

TÁMOGATÁSOK 103,6 240,9 -- 440,9----200,0240,9 440,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 103,6 240,9 -- 440,9----200,0240,9 440,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 103,6 240,9 -- 440,9----200,0240,9 440,9

Központi, irányító szervi támogatás 103,6 240,9 -- 440,9----200,0240,9 440,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,9 -- -- -- -- -- -- -- 200,3

Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása ( 01417 Nemzetközi tudományos kapcsolatok )115 41

KIADÁSOK 474,4 460,4 -- 492,1--35,4--460,4 495,8

1 Működési költségvetés 474,4 460,4 -- 492,1--35,4--460,4 495,8

 / 3 Dologi kiadások 474,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 460,4 -- 492,1--35,4--460,4 495,8

Nemzetközi kötelezettségek -- 460,4 -- 487,7------460,4 491,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4,4-------- 4,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4,4--4,4---- 4,4

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,4--4,4---- 4,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,4--4,4---- 4,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,4--4,4---- 4,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4,4-------- 4,4

TÁMOGATÁSOK 478,8 460,4 -- 491,4--31,0--460,4 491,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 478,8 460,4 -- 491,4--31,0--460,4 491,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 478,8 460,4 -- 491,4--31,0--460,4 491,4

Központi, irányító szervi támogatás 478,8 460,4 -- 491,4--31,0--460,4 491,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,4 -- -- -- -- -- -- -- 3,7

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

115 42
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 439,8 1 010,0 -- 1 014,5--104,5--1 010,0 1 114,5

1 Működési költségvetés 427,8 900,0 -- 1 014,5--214,5--900,0 1 114,5

 / 3 Dologi kiadások 31,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 396,5 900,0 -- 1 014,5--214,5--900,0 1 114,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 396,5 900,0 -- 1 014,5------900,0 1 114,5

2 Felhalmozási költségvetés 12,0 110,0 -- -----110,0--110,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,0 110,0 -- -----110,0--110,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 12,0 110,0 -- --------110,0 --

BEVÉTELEK 200,0 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

200,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 34,4 -- -- 104,5--104,5---- 104,5

8 Maradvány igénybevétele 34,4 -- -- 104,5--104,5---- 104,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 34,4 -- -- 104,5--104,5---- 104,5

Maradvány igénybevétele 34,4 -- -- 104,5--104,5---- 104,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 34,4 -- -- 104,5-------- 104,5

TÁMOGATÁSOK 310,0 1 010,0 -- 1 010,0------1 010,0 1 010,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 310,0 1 010,0 -- 1 010,0------1 010,0 1 010,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 310,0 1 010,0 -- 1 010,0------1 010,0 1 010,0

Központi, irányító szervi támogatás 310,0 1 010,0 -- 1 010,0------1 010,0 1 010,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 104,6 -- -- -- -- -- -- -- 100,0

Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok ( 08128 Műemlékvédelem )115 43

KIADÁSOK 2,5 -- -- 0,8--5,0200,0-- 205,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,8--5,0200,0-- 205,0

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- ------15,7-- 15,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- ---------- 15,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ------180,0-- 180,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 180,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,8--5,0---- 5,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 0,8-------- 5,0

2 Felhalmozási költségvetés 2,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2,5 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,8 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,8 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2,5 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

8 Maradvány igénybevétele 2,5 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 2,5 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Maradvány igénybevétele 2,5 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2,5 -- -- 0,8-------- 0,8

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 204,2--4,2200,0-- 204,2

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 204,2--4,2200,0-- 204,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 204,2--4,2200,0-- 204,2

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 204,2--4,2200,0-- 204,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,8 -- -- -- -- -- -- -- 204,2

Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása ( 08128 Műemlékvédelem )115 44

KIADÁSOK 233,0 65,0 -- 41,5--8,6-31,065,0 42,6

1 Működési költségvetés 222,9 48,4 -- 36,3--12,5-24,548,4 36,4

 / 1 Személyi juttatások -- 12,3 -- -------12,312,3 --

Külső személyi juttatások -- 12,3 -- --------12,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 3,3 -- -------3,33,3 --

 / 3 Dologi kiadások -- 8,9 -- -------8,98,9 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 8,9 -- --------8,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 222,9 23,9 -- 36,3--12,5--23,9 36,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 204,5 4,6 -- 12,5------4,6 12,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 18,4 19,3 -- 23,8------19,3 23,9

2 Felhalmozási költségvetés 10,1 16,6 -- 5,2---3,9-6,516,6 6,2

 / 6 Beruházások -- 6,5 -- -------6,56,5 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 6,5 -- --------6,5 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,1 10,1 -- 5,2---3,9--10,1 6,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3,0 3,9 -- 1,2------3,9 2,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7,1 6,2 -- 4,0------6,2 4,0

BEVÉTELEK -- -- -- 8,6--8,6---- 8,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 3,6--3,6---- 3,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 2,6--2,6---- 2,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,5--1,5---- 1,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,5-------- 1,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,9--0,9---- 0,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,9-------- 0,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 199,0 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 199,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 199,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 199,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 199,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 34,0 65,0 -- 34,0-----31,065,0 34,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 34,0 65,0 -- 34,0-----31,065,0 34,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 34,0 65,0 -- 34,0-----31,065,0 34,0

Központi, irányító szervi támogatás 34,0 65,0 -- 34,0-----31,065,0 34,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1,1

Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége )115 45

KIADÁSOK -- 50,0 -- 72,8--22,8--50,0 72,8

1 Működési költségvetés -- 50,0 -- 69,6--19,6--50,0 69,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 50,0 -- 69,6--19,6--50,0 69,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 50,0 -- 69,6------50,0 69,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,2--3,2---- 3,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3,2--3,2---- 3,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 3,2-------- 3,2

BEVÉTELEK -- -- -- 22,8--22,8---- 22,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 18,6--18,6---- 18,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 18,6-------- 18,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 4,2--4,2---- 4,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 4,2-------- 4,2

TÁMOGATÁSOK -- 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

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

Ludovika Campus ( 04311 Egyetemi képzés )115 46

KIADÁSOK 400,0 1 151,0 -- -----3 251,02 100,01 151,0 --

1 Működési költségvetés -- 60,0 -- -----426,5366,560,0 --

 / 1 Személyi juttatások -- 47,0 -- -----47,0--47,0 --

Külső személyi juttatások -- 47,0 -- --------47,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 13,0 -- -----13,0--13,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----366,5366,5-- --

2 Felhalmozási költségvetés 400,0 1 091,0 -- -----2 824,51 733,51 091,0 --

 / 6 Beruházások -- -- -- -----1 733,51 733,5-- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400,0 1 091,0 -- -----1 091,0--1 091,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 400,0 1 091,0 -- --------1 091,0 --

BEVÉTELEK 400,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 400,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

400,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 1 151,0 -- -----3 251,02 100,01 151,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 151,0 -- -----3 251,02 100,01 151,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 151,0 -- -----3 251,02 100,01 151,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 151,0 -- -----3 251,02 100,01 151,0 --

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

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata ( 01131 Nemzetközi diplomácia )115 47

KIADÁSOK 58,2 70,0 -- 131,8--61,8--70,0 131,8

1 Működési költségvetés 55,2 70,0 -- 126,4--56,4--70,0 126,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 55,2 70,0 -- 126,4--56,4--70,0 126,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 55,2 70,0 -- 126,4------70,0 126,4

2 Felhalmozási költségvetés 3,0 -- -- 5,4--5,4---- 5,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 -- -- 5,4--5,4---- 5,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3,0 -- -- 5,4-------- 5,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 61,8--61,8---- 61,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 61,8--61,8---- 61,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 61,8--61,8---- 61,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 61,8--61,8---- 61,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 61,8-------- 61,8

TÁMOGATÁSOK 120,0 70,0 -- 70,0------70,0 70,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 120,0 70,0 -- 70,0------70,0 70,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 120,0 70,0 -- 70,0------70,0 70,0

Központi, irányító szervi támogatás 120,0 70,0 -- 70,0------70,0 70,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 61,8 -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása ( 08128 Műemlékvédelem )115 48

KIADÁSOK 20,7 33,4 -- 41,8--18,7-10,033,4 42,1

1 Működési költségvetés 16,7 -- -- 29,4--29,7---- 29,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16,7 -- -- 29,4--29,7---- 29,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9,3 -- -- 18,4-------- 18,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7,4 -- -- 11,0-------- 11,0

2 Felhalmozási költségvetés 4,0 33,4 -- 12,4---11,0-10,033,4 12,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0 33,4 -- 12,4---11,0-10,033,4 12,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4,0 33,4 -- 6,4------33,4 6,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 6,0-------- 6,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

BEVÉTELEK -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13,7 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

8 Maradvány igénybevétele 13,7 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 13,7 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

Maradvány igénybevétele 13,7 -- -- 23,4--23,4---- 23,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13,7 -- -- 23,4-------- 23,4

TÁMOGATÁSOK 30,4 33,4 -- 18,4---5,0-10,033,4 18,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 30,4 33,4 -- 18,4---5,0-10,033,4 18,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 30,4 33,4 -- 18,4---5,0-10,033,4 18,4

Központi, irányító szervi támogatás 30,4 33,4 -- 18,4---5,0-10,033,4 18,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 23,4 -- -- -- -- -- -- -- 0,3

Központi informatikai feladatok ( 12701 Távközlés, hírközlés )115 49

KIADÁSOK 66,0 -- -- 3,2--31,3---- 31,3

1 Működési költségvetés 66,0 -- -- 3,2--31,3---- 31,3

 / 3 Dologi kiadások 47,5 -- -- 3,2--31,3---- 31,3

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 2,4-------- 24,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 0,8-------- 6,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 18,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 18,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 52,9 -- -- 21,0--21,0---- 21,0

8 Maradvány igénybevétele 52,9 -- -- 21,0--21,0---- 21,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 52,9 -- -- 21,0--21,0---- 21,0

Maradvány igénybevétele 52,9 -- -- 21,0--21,0---- 21,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 52,9 -- -- 21,0-------- 21,0

TÁMOGATÁSOK 34,1 -- -- 10,3--10,3---- 10,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 34,1 -- -- 10,3--10,3---- 10,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 34,1 -- -- 10,3--10,3---- 10,3

Központi, irányító szervi támogatás 34,1 -- -- 10,3--10,3---- 10,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 21,0 -- -- -- -- -- -- -- 28,1

Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás ( 08128 Műemlékvédelem )115 50

KIADÁSOK -- -- -- 8,0----8,0-- 8,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,4----0,4-- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,4----0,4-- 0,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 0,4-------- 0,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,6----7,6-- 7,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7,6----7,6-- 7,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 
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2014. évi 
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módosítás
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2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 7,6-------- 7,6

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 8,0----8,0-- 8,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 8,0----8,0-- 8,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 8,0----8,0-- 8,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 8,0----8,0-- 8,0

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

Bárka Színház támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )115 51

KIADÁSOK -- 178,9 -- 178,9------178,9 178,9

1 Működési költségvetés -- 178,9 -- 178,9------178,9 178,9

 / 3 Dologi kiadások -- 0,6 -- -----0,6--0,6 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,6 -- --------0,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 178,3 -- 178,9--0,6--178,3 178,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 178,3 -- 178,9------178,3 178,9

TÁMOGATÁSOK -- 178,9 -- 178,9------178,9 178,9

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 178,9 -- 178,9------178,9 178,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 178,9 -- 178,9------178,9 178,9

Központi, irányító szervi támogatás -- 178,9 -- 178,9------178,9 178,9

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

Járási szociális feladatok ellátása ( 0616 Egyéb szociális támogatások )115 52

KIADÁSOK 19 601,5 22 385,6 -- 27 629,4--172,7--22 385,6 22 558,3

1 Működési költségvetés 19 601,5 22 385,6 -- 27 629,4--172,7--22 385,6 22 558,3

 / 3 Dologi kiadások 236,0 300,0 -- 398,4--217,1--300,0 517,1

Szolgáltatási kiadások -- 237,0 -- 398,4------237,0 454,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 63,0 -- --------63,0 63,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 365,5 22 085,6 -- 27 079,2---196,2--22 085,6 21 889,4

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások -- 19 965,6 -- 24 830,8------19 965,6 19 768,4

Egyéb nem intézményi ellátások -- 2 120,0 -- 2 248,4------2 120,0 2 121,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 151,8--151,8---- 151,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 151,8-------- 151,8

BEVÉTELEK 781,2 -- -- 16,9--16,2---- 16,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 779,8 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

779,8 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 0,2 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,2 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,2 -- -- 16,6--15,9---- 15,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,2 -- -- 16,6-------- 15,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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módosítás
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2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 156,5--156,5---- 156,5

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 156,5--156,5---- 156,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 156,5--156,5---- 156,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 156,5--156,5---- 156,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 156,5-------- 156,5

TÁMOGATÁSOK 18 976,8 22 385,6 -- 27 835,0------22 385,6 22 385,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 18 976,8 22 385,6 -- 27 835,0------22 385,6 22 385,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 18 976,8 22 385,6 -- 27 835,0------22 385,6 22 385,6

Központi, irányító szervi támogatás 18 976,8 22 385,6 -- 27 835,0------22 385,6 22 385,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 156,5 -- -- -- -- -- -- -- 379,0

Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti 
szolgáltatások )

115 53

KIADÁSOK -- -- -- -----58,658,6-- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -----58,658,6-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -----58,658,6-- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -----58,658,6-- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- -----58,658,6-- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- -----58,658,6-- --

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- -----58,658,6-- --

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

Nemzeti Táncszínház új játszóhelye kialakításának támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )115 54

KIADÁSOK -- -- -- ------150,0-- 150,0

1 Működési költségvetés -- -- -- -----150,0150,0-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -----150,0150,0-- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----150,0---- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----150,0---- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 150,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 150,0

Településrendezési feladatok ( 11301 Építésügy )115 55

KIADÁSOK -- -- -- ------50,0-- 50,0

1 Működési költségvetés -- -- -- ------50,0-- 50,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------50,0-- 50,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 50,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0
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előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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előirányzat

2014. évi 
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8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 50,0

Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

115 56

KIADÁSOK -- -- -- 21,9--12,01 007,0-- 1 019,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 21,6--12,0147,0-- 279,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 21,6--12,0147,0-- 279,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 21,6-------- 279,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 0,3----860,0-- 739,8

 / 6 Beruházások -- -- -- -----95,095,0-- --

 / 7 Felújítások -- -- -- -----765,0765,0-- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 0,3--860,0---- 739,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 0,3-------- 738,8

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 019,0--12,01 007,0-- 1 019,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 019,0--12,01 007,0-- 1 019,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 019,0--12,01 007,0-- 1 019,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 019,0--12,01 007,0-- 1 019,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 997,1

Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaság részére ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

115 57

KIADÁSOK -- -- -- ------480,0-- 480,0

1 Működési költségvetés -- -- -- ------320,0-- 320,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------320,0-- 320,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 320,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------160,0-- 160,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------160,0-- 160,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 160,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 480,0----480,0-- 480,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 480,0----480,0-- 480,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 480,0----480,0-- 480,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 480,0----480,0-- 480,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 480,0

Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014 ( 01131 Nemzetközi diplomácia )115 59

KIADÁSOK -- -- -- ------10,7-- 10,7

1 Működési költségvetés -- -- -- ------10,7-- 10,7

1265



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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módosított 
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------10,7-- 10,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 10,7

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 10,7----10,7-- 10,7

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 10,7----10,7-- 10,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 10,7----10,7-- 10,7

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 10,7----10,7-- 10,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 10,7

Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

115 61

KIADÁSOK -- -- -- ------700,0-- 700,0

1 Működési költségvetés -- -- -- ------700,0-- 700,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ---------- 700,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- ---------- 551,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 148,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------700,0-- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 700,0

Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása ( 08143 Alapítványi működés )115 63

KIADÁSOK 174,8 180,0 -- 185,2--5,2--180,0 185,2

1 Működési költségvetés 174,8 180,0 -- 185,2--5,2--180,0 185,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 174,8 180,0 -- 185,2--5,2--180,0 185,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 174,8 180,0 -- 185,2------180,0 185,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 5,2--5,2---- 5,2

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,2--5,2---- 5,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,2--5,2---- 5,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,2--5,2---- 5,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 5,2-------- 5,2

TÁMOGATÁSOK 180,0 180,0 -- 180,0------180,0 180,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 180,0 180,0 -- 180,0------180,0 180,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 180,0 180,0 -- 180,0------180,0 180,0

Központi, irányító szervi támogatás 180,0 180,0 -- 180,0------180,0 180,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti általános tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )215

KIADÁSOK 239,9 1 020,5 -- -----2 109,11 088,61 020,5 --

1 Működési költségvetés 90,9 1 020,5 -- -----2 109,11 088,61 020,5 --
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 90,9 1 020,5 -- -----2 109,11 088,61 020,5 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 25,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 65,9 -- -- ---------- --

Tartalékok -- 1 020,5 -- --------1 020,5 --

2 Felhalmozási költségvetés 149,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 149,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 149,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 515,0 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 515,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

515,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 1 020,5 -- -----2 109,11 088,61 020,5 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 020,5 -- -----2 109,11 088,61 020,5 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 020,5 -- -----2 109,11 088,61 020,5 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 020,5 -- -----2 109,11 088,61 020,5 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 275,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Határon túli magyarok programjainak támogatása ( 01219 Gazdasági segély fejlődő országoknak (nem bontott) )315

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

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása ( 081 Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások )315 1

KIADÁSOK 5 778,1 5 484,6 -- 5 407,6--65,81 392,15 484,6 6 942,5

1 Működési költségvetés 2 514,3 5 209,6 -- 2 535,4---2 534,2370,25 209,6 3 045,6

 / 1 Személyi juttatások -- 50,0 -- -----33,7--50,0 16,3

Külső személyi juttatások -- 50,0 -- --------50,0 16,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 13,5 -- -----9,2--13,5 4,3

 / 3 Dologi kiadások 13,6 16,0 -- 20,1--47,4-40,016,0 23,4

Szolgáltatási kiadások -- 16,0 -- 20,1------16,0 23,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 500,7 5 130,1 -- 2 515,3---2 538,7410,25 130,1 3 001,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 986,9 -- -- 816,2-------- 1 035,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 513,8 5 130,1 -- 1 699,1------5 130,1 1 966,0

2 Felhalmozási költségvetés 3 263,8 275,0 -- 2 872,2--2 600,01 021,9275,0 3 896,9

 / 6 Beruházások -- -- -- ------469,0-- 469,0

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 469,0

 / 7 Felújítások -- -- -- -----65,2552,9-- 487,7

Ingatlanok felújítása -- -- -- ---------- 487,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 263,8 275,0 -- 2 872,2--2 665,2--275,0 2 940,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3 095,0 -- -- 2 530,0-------- 2 530,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 168,8 275,0 -- 342,2------275,0 410,2

BEVÉTELEK 518,2 -- -- 8,5--8,5---- 8,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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Intézményi 
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módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,5 -- -- 8,5--8,5---- 8,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 352,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

352,0 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,8 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 164,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 164,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 656,9 -- -- 660,3--660,3---- 660,3

8 Maradvány igénybevétele 656,9 -- -- 660,3--660,3---- 660,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 656,9 -- -- 660,3--660,3---- 660,3

Maradvány igénybevétele 656,9 -- -- 660,3--660,3---- 660,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 656,9 -- -- 660,3-------- 660,3

TÁMOGATÁSOK 5 243,9 5 484,6 -- 6 273,7---603,01 392,15 484,6 6 273,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 243,9 5 484,6 -- 6 273,7---603,01 392,15 484,6 6 273,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 243,9 5 484,6 -- 6 273,7---603,01 392,15 484,6 6 273,7

Központi, irányító szervi támogatás 5 243,9 5 484,6 -- 6 273,7---603,01 392,15 484,6 6 273,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 640,9 -- -- -- -- -- -- -- 1 534,9

Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő 
tevékenységei )

515

KIADÁSOK -- 10,0 -- --------10,0 10,0

1 Működési költségvetés -- 10,0 -- --------10,0 10,0

 / 3 Dologi kiadások -- 0,2 -- --------0,2 0,2

Szolgáltatási kiadások -- 0,2 -- --------0,2 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 9,8 -- --------9,8 9,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 9,8 -- --------9,8 9,8

TÁMOGATÁSOK -- 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 10,0

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )16

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

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ( 01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés )116

KIADÁSOK 932,9 934,8 -- 998,8254,2--1,1934,8 1 190,1

1 Működési költségvetés 920,5 916,8 -- 958,3156,1--1,1916,8 1 074,0

 / 1 Személyi juttatások 548,6 591,1 -- 558,529,2--0,9591,1 621,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 586,4 -- 552,8------586,4 614,0

Külső személyi juttatások -- 4,7 -- 5,7------4,7 7,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

145,5 155,3 -- 165,231,6--0,2155,3 187,1

 / 3 Dologi kiadások 215,9 170,4 -- 179,640,3----170,4 210,7

Készletbeszerzés -- 10,7 -- 7,6------10,7 12,4

Kommunikációs szolgáltatások -- 17,6 -- 22,5------17,6 23,7

Szolgáltatási kiadások -- 100,1 -- 107,6------100,1 120,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 1,0 -- 0,9------1,0 1,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 41,0 -- 41,0------41,0 52,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,5 -- -- 55,055,0------ 55,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,5 -- -- 55,0-------- 55,0

2 Felhalmozási költségvetés 12,4 18,0 -- 40,598,1----18,0 116,1

 / 6 Beruházások 11,0 18,0 -- 26,535,2----18,0 53,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 12,0-------- 13,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 11,8 -- --------11,8 0,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 2,4 -- 3,7------2,4 10,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 5,2-------- 18,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 3,8 -- 5,6------3,8 11,1

 / 7 Felújítások 1,4 -- -- 13,013,0------ 13,0

Ingatlanok felújítása -- -- -- 9,9-------- 9,9

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 0,4-------- 0,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 2,7-------- 2,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1,049,9------ 49,9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 1,0-------- 49,9

BEVÉTELEK 2,9 3,0 -- 51,376,9----3,0 79,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- --24,5------ 24,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- ---------- 24,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- --2,5------ 2,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- ---------- 2,5

4 Működési bevételek 2,9 3,0 -- 1,4------3,0 3,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 0,4 -- 0,2------0,4 0,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,9 2,6 -- 1,2------2,6 2,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 49,949,9------ 49,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 49,9-------- 49,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 170,3 -- -- 177,3177,3------ 177,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

8 Maradvány igénybevétele 170,3 -- -- 177,3177,3------ 177,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 170,3 -- -- 177,3177,3------ 177,3

Maradvány igénybevétele 170,3 -- -- 177,3177,3------ 177,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 170,3 -- -- 177,3-------- 177,3

TÁMOGATÁSOK 937,0 931,8 -- 932,9----1,1931,8 932,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 937,0 931,8 -- 932,9----1,1931,8 932,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 937,0 931,8 -- 932,9----1,1931,8 932,9

Központi, irányító szervi támogatás 937,0 931,8 -- 932,9----1,1931,8 932,9

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 114,0 123,0 -- 107,0------123,0 --

LÉTSZÁMKERET 123,0 133,0 -- 133,0------133,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 177,3 -- -- -- -- -- -- -- 162,7

Rendkívüli kormányzati intézkedések ( 16019 Nem bontott előirányzatok )17

KIADÁSOK -- 113 000,0 -- -------112 755,4113 000,0 244,6

1 Működési költségvetés -- 113 000,0 -- -------112 755,4113 000,0 244,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 113 000,0 -- -------112 755,4113 000,0 244,6

Tartalékok -- 113 000,0 -- --------113 000,0 244,6

Országvédelmi Alap ( 16019 Nem bontott előirányzatok )18

KIADÁSOK -- 100 000,0 -47 672,0 -------45 186,352 328,0 7 141,7

1 Működési költségvetés -- 100 000,0 -47 672,0 -------45 186,352 328,0 7 141,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 100 000,0 -47 672,0 -------45 186,352 328,0 7 141,7

Tartalékok -- 100 000,0 -47 672,0 --------52 328,0 7 141,7

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

20

KIADÁSOK -- 2 149,1 -- 4 443,72 830,56,51 442,42 149,1 6 428,5

1 Működési költségvetés -- 2 113,1 -- 1 994,2-225,46,5721,02 113,1 2 615,2

 / 1 Személyi juttatások -- 692,8 -- 690,0-46,7--56,2692,8 702,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 648,5 -- 653,4------648,5 665,7

Külső személyi juttatások -- 44,3 -- 36,6------44,3 36,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 202,8 -- 198,4-1,0---0,6202,8 201,2

 / 3 Dologi kiadások -- 1 217,5 -- 976,2-307,36,5665,41 217,5 1 582,1

Készletbeszerzés -- 77,0 -- 41,3------77,0 60,0

Kommunikációs szolgáltatások -- 31,0 -- 43,8------31,0 65,6

Szolgáltatási kiadások -- 542,4 -- 546,5------542,4 958,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 30,2 -- 56,6------30,2 92,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 536,9 -- 288,0------536,9 405,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 129,6129,6------ 129,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 129,6-------- 129,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- 36,0 -- 2 449,53 055,9--721,436,0 3 813,3

 / 6 Beruházások -- 36,0 -- 713,6922,3--721,436,0 1 679,7

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 11,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 19,6 -- 508,9------19,6 1 031,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 2,9 -- 11,2------2,9 52,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 10,0 -- 131,3------10,0 373,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 3,5 -- 62,2------3,5 210,7

 / 7 Felújítások -- -- -- 138,4536,0------ 536,0

Ingatlanok felújítása -- -- -- 106,8-------- 467,6

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 10,2-------- 25,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 21,4-------- 42,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 597,51 597,6------ 1 597,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 597,5-------- 1 597,6

BEVÉTELEK -- 1 124,4 -- 1 560,2435,9----1 124,4 1 560,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 327,0329,4------ 329,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 327,0-------- 329,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1 015,01 015,0------ 1 015,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1 015,0-------- 1 015,0

3 Közhatalmi bevételek -- 12,4 -- 10,4------12,4 12,4

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- 12,4 -- 10,4------12,4 12,4

4 Működési bevételek -- 1 112,0 -- 204,2-908,7----1 112,0 203,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 4,0 -- 4,1------4,0 4,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 588,1 -- 153,8------588,1 153,9

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 3,0 -- 4,2------3,0 4,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 163,6 -- 35,9------163,6 35,0

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése -- 353,3 -- --------353,3 --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 6,2-------- 6,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,4-------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,4-------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,20,2------ 0,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2-------- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2 394,62 394,6------ 2 394,6

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 394,62 394,6------ 2 394,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 394,62 394,6------ 2 394,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 394,62 394,6------ 2 394,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 2 394,6-------- 2 394,6

TÁMOGATÁSOK -- 1 024,7 -- 2 473,6--6,51 442,41 024,7 2 473,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 024,7 -- 2 473,6--6,51 442,41 024,7 2 473,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 024,7 -- 2 473,6--6,51 442,41 024,7 2 473,6

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 024,7 -- 2 473,6--6,51 442,41 024,7 2 473,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- 178,0-------- --

LÉTSZÁMKERET -- -- -- 192,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1 984,7

Nemzeti Innovációs Hivatal ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )21

KIADÁSOK 2 208,1 1 421,7 -- 2 669,81 256,719,74,11 421,7 2 702,2

1 Működési költségvetés 2 177,1 1 416,7 -- 2 535,31 127,319,64,11 416,7 2 567,7

 / 1 Személyi juttatások 531,1 601,3 -- 590,3-11,8--3,3601,3 592,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 555,1 -- 517,1------555,1 519,6

Külső személyi juttatások -- 46,2 -- 73,2------46,2 73,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

138,7 162,4 -- 155,1-6,3--0,8162,4 156,9

 / 3 Dologi kiadások 1 472,9 640,9 -- 941,3280,819,6--640,9 941,3

Készletbeszerzés -- 12,5 -- 6,1------12,5 6,1

Kommunikációs szolgáltatások -- 17,6 -- 66,7------17,6 66,7

Szolgáltatási kiadások -- 421,9 -- 539,2------421,9 539,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 63,0 -- 134,3------63,0 134,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 125,9 -- 195,0------125,9 195,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 34,4 12,1 -- 848,6864,6----12,1 876,7

Nemzetközi kötelezettségek -- 12,1 -- 666,8------12,1 666,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 2,2-------- 2,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 34,4 -- -- 179,6-------- 207,7

2 Felhalmozási költségvetés 31,0 5,0 -- 134,5129,40,1--5,0 134,5

 / 6 Beruházások 30,7 5,0 -- 117,9112,80,1--5,0 117,9

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 3,9 -- 40,6------3,9 40,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 53,3-------- 53,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,1-------- 0,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 1,1 -- 23,9------1,1 23,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,3 -- -- 16,616,6------ 16,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,3 -- -- 16,6-------- 16,6

BEVÉTELEK 116,4 10,0 -- 1 117,31 087,619,7--10,0 1 117,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 53,6 -- -- 813,3813,3------ 813,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

53,6 -- -- 813,3-------- 813,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 98,198,1------ 98,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 98,1-------- 98,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

4 Működési bevételek 28,7 10,0 -- 29,6--19,6--10,0 29,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 1,0-------- 1,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 1,5-------- 1,5

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 2,3 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 0,7 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 25,7 10,0 -- 27,1------10,0 27,1

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,1-------- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 34,1 -- -- 176,2176,2------ 176,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 34,1 -- -- 176,2-------- 176,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 839,9 -- -- 169,1169,1------ 169,1

8 Maradvány igénybevétele 839,9 -- -- 169,1169,1------ 169,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 839,9 -- -- 169,1169,1------ 169,1

Maradvány igénybevétele 839,9 -- -- 169,1169,1------ 169,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 839,9 -- -- 169,1-------- 169,1

TÁMOGATÁSOK 1 420,9 1 411,7 -- 1 415,8----4,11 411,7 1 415,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 420,9 1 411,7 -- 1 415,8----4,11 411,7 1 415,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 420,9 1 411,7 -- 1 415,8----4,11 411,7 1 415,8

Központi, irányító szervi támogatás 1 420,9 1 411,7 -- 1 415,8----4,11 411,7 1 415,8

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 84,0 -- -- 86,0-------- --

LÉTSZÁMKERET 98,0 97,0 -- 97,0------97,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 169,1 -- -- -- -- -- -- -- 32,4

Nemzeti Kommunikációs Hivatal ( 01112 Kormányzat )22

KIADÁSOK -- -- -- 3,8----91,2-- 91,2

1 Működési költségvetés -- -- -- 3,812,8--66,7-- 79,5

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 3,4-11,9--20,7-- 8,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- 3,4-------- 7,5

Külső személyi juttatások -- -- -- ---------- 1,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 0,4-2,6--5,0-- 2,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- --27,3--41,0-- 68,3

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

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- ---------- 53,7

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 11,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 2,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ---12,8--24,5-- 11,7

 / 6 Beruházások -- -- -- ---12,8--24,5-- 11,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 9,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- ---------- 2,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XI.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2014. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 91,2----91,2-- 91,2

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 91,2----91,2-- 91,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 91,2----91,2-- 91,2

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 91,2----91,2-- 91,2

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- 2,0-------- --

LÉTSZÁMKERET -- -- -- 30,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 87,4
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

08/00/00/00 VERITAS Történetkutató Intézet (343506) Névváltozás

Indoklás: A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013.(X.25.) Korm. 
rendelet alapján év közben 2014. január 2-ai hatállyal alapított új intézmény.

Eredeti szerkezet: 11 08/00/00/00 Veritas Intézet

09/00/00/00 Eszterháza Kulturális, Kutató- és 
Fesztiválközpont (346606)

Új elem

Indoklás: Év közben alapított új intézmény az Eszterháza Kulturális, Kutató- és 
Fesztiválközpont létrehozásáról szóló 18/2014. (II. 13.) Korm. rendelet alapján. 
(2014. március 1-jével a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központból kivált.)

10/00/00/00 Magyar Nyelvstratégiai Intézet (346617) Új elem

Indoklás: Év közben alapított új intézmény a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról 
szóló 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet alapján. 

11/00/00/00 Közpolitikai Kutatások Intézete (347728) Új elem

Indoklás: Új elem a 1366/2014. ( VI.30.) Korm. határozat alapján. A 152/2014 ( VI.6.) 
Korm. rendelet alapján 2014.07.01-vel beolvadt a Miniszterelnökségbe.

12/00/00/00 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok (015558)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 10 08/00/00/00 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

13/00/00/00 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (294213) Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 10 15/00/00/00 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

14/00/00/00 Nemzeti Közszolgálati Egyetem (304191) Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 10 17/00/00/00 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

15/01/04/00 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai 
(302213)

Új elem

Indoklás: Az előirányzat a Fejezeti általános tartalék terhére lebonyolított közvetlen fejezeti 
pénzügyi műveletek kimutatására, továbbá az előző évi maradvány felhasználására 
szolgál.

15/01/11/00 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának 
létrehozásához való hozzájárulás (334951)

Új elem

Indoklás: A 1052/2014.(II.11.)Korm. határozat alapján biztosított forrás felhasználása 
céljából megnyitott előirányzat, előző évi maradvány felhasználása.
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

15/01/13/00 Határon átnyúló fejlesztési programok 
intézményrendszerének fejlesztése és támogatása 
(340884)

Új elem

Indoklás: Az előző évi maradvány és tárgyévi bevétel felhasználása céljából megnyitott 
előirányzat.

15/01/20/00 Washingtoni Magyar Kápolna létrehozásához 
hozzájárulás (343551)

Új elem

Indoklás: Az előző évi maradvány felhasználása céljából megnyitott előirányzat.

15/01/22/00 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan 
többletterhének megtérítése (349651)

Új elem

Indoklás: Új előirányzat megnyitása a 2014. évi LXXXIV. törvény alapján.

15/01/23/00 A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program 
keretében PPP konstrukcióban létesült 
önkormányzati sportlétesítmények kiváltásának 
támogatása (345673)

Új elem

Indoklás: Az előző évi maradvány felhasználása céljából megnyitott előirányzat.

15/01/24/00 Civil Alap - pályázati program (345773) Új elem

Indoklás: Az előző évi maradvány felhasználása céljából megnyitott előirányzat.

15/01/25/00 Önkormányzatok átmeneti támogatása (345784) Új elem

Indoklás: Az előző évi maradvány és a 1083/2014. (II. 26.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás felhasználása céljából megnyitott előirányzat.

15/01/26/00 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának 
támogatása (346762)

Új elem

Indoklás:  A 1193/2014.(III.28.) Korm. határozat alapján biztosított forrás felhasználása 
céljából megnyitott előirányzat.

15/01/27/00 Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési 
támogatása (345340)

Új elem

Indoklás: Az előző évi maradvány felhasználása céljából megnyitott előirányzat (az 
1991/2013. (XII.29.) Korm. határozat alapján).

15/01/29/00 Kőszeg - kreatív város projekt megvalósításával 
kapcsolatos feladatok ellátása (347439)

Új elem

Indoklás: A 1314/2014.(V.19.) Korm. határozat alapján biztosított forrás felhasználása 
céljából megnyitott előirányzat.

15/01/30/00 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és 
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 
(347662)

Új elem

Indoklás: A 1405/2014.(VII.18.) Korm.határozat alapján biztosított forrás felhasználása 
céljából megnyitott előirányzat.
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

15/01/31/00 Nemzetközi tagdíjak (347717) Új elem

Indoklás: Más fejezettől átforgatott, megállapodással osztott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 
18.) Korm. határozat alapján.

15/01/32/00 Bocuse d’Or szakácsverseny 2016. évi európai 
döntője (347739)

Új elem

Indoklás: A 1365/2014.(VI.30.) Korm. határozat és 1575/2014.(X.10.) Korm. határozat 
alapján biztosított forrás felhasználása céljából megnyitott előirányzat.

15/01/34/00 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése 
(343751)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 10 20/02/46/00 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése

15/01/36/00 Építésügyi célelőirányzat (223702) Új elem

Indoklás: Más fejezettől átforgatott, eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat  a  
1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.

15/01/37/00 Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és 
fejlesztése (296246)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a  1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 14 20/01/40/00 Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése

15/01/38/00 Építésügyi feladatok (302624) Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 14 20/01/46/00 Építésügyi feladatok

15/01/39/00 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi 
Nyilvántartás Működtetése (302635)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a  1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 14 20/01/47/00 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás 
Működtetése

15/01/40/00 Örökségvédelmi feladatok (341751) Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 14 20/17/00/00 Örökségvédelmi feladatok

15/01/41/00 Európai Innovációs és Technológiai Intézet 
működésének támogatása (282078)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 15 25/06/04/00 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének 
támogatása
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

15/01/42/00 Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása 
(302091)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 10 20/03/21/00 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány támogatása

15/01/43/00 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 
(295146)

Új elem

Indoklás: Más fejezettől átforgatott, eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat  a  
1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján. 

15/01/44/00 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 
(303002)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 20 20/12/07/04 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

15/01/45/00 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének 
támogatása (343239)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 10 20/02/02/00 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása

15/01/47/00 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-
európai Segítő Szolgálata (296735)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 10 20/03/02/00 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő 
Szolgálata

15/01/48/00 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok 
ellátása (303013)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 20 20/12/07/05 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása

15/01/49/00 Központi informatikai feladatok (270745) Új elem

Indoklás: Más fejezettől átforgatott, eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat  a 
1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat alapján.

15/01/50/00 Teleki László Alapítvány részére örökségi 
feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás 
(347773)

Új elem

Indoklás: Más fejezettől átforgatott, megállapodással osztott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 
18.) Korm. határozat alapján.
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

15/01/51/00 Bárka Színház támogatása (343240) Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 10 20/02/44/00 Bárka Színház támogatása

15/01/52/00 Járási szociális feladatok ellátása (334362) Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a  1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 10 20/11/00/00 Járási szociális feladatok ellátása

15/01/54/00 Nemzeti Táncszínház új játszóhelye 
kialakításának támogatása (347862)

Új elem

Indoklás: A 1457/2014.(VIII.14.) Korm. határozat alapján biztosított forrás felhasználása 
céljából megnyitott előirányzat.

15/01/55/00 Településrendezési feladatok (347917) Új elem

Indoklás: Más fejezettől átforgatott, megállapodással osztott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 
18.) Korm. határozat alapján.

15/01/56/00 Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt 
projektek támogatása (348040)

Új elem

Indoklás: A 1563/2014.(X.2.) Korm.határozat alapján biztosított forrás felhasználása céljából 
megnyitott előirányzat.

15/01/57/00 Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaság részére 
(348617)

Új elem

Indoklás: A 1815/2014.(XII.19.)Korm. határozat, az 1812/2014.(XII.19.)Korm. határozat és 
a 1827/2014.(XII.23.)Korm. határozat alapján biztosított forrás felhasználása 
céljából megnyitott előirányzat.

15/01/59/00 Közép-kelet európai regionális együttműködés 
2014 (348340)

Új elem

Indoklás: Más fejezettől átforgatott, megállapodással osztott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 
18.) Korm. határozat alapján.

15/01/61/00 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó 
programsorozat (348817)

Új elem

Indoklás: A 1638/2014. (XI.14.) Kormány határozat alapján alapján biztosított forrás 
felhasználása céljából megnyitott előirányzat.

15/01/63/00 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 
(032696)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat a 1675/2014. (XI. 20.) Korm. Határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 14 20/02/01/01 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

15/03/01/00 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása (228895) Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a  1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 10 20/04/03/00 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

15/05/00/00 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei 
(344762)

Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a  1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 10 20/12/00/00 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

20/00/00/00 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ (347673)

Új elem

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
 alapján. A névváltozás a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet alapján 
került átvezetésre.

21/00/00/00 Nemzeti Innovációs Hivatal (251912) Címrendi változás

Indoklás: Más fejezettől átforgatott előirányzat  a 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozat 
alapján.

Eredeti szerkezet: 15 02/00/00/00 Nemzeti Innovációs Hivatal

22/00/00/00 Nemzeti Kommunikációs Hivatal (348784) Új elem

Indoklás: Év közben alapított új intézmény a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a 
kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet alapján.
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szám
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(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

XI.  fejezet

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 31 3122

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 6 5911

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 6

közigazgatási államtitkár 43 8294

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

114 48010

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 263 25527

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

13 383 7012 429

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal 
vezetője

1 559 024216

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető 
helyettese

1 332 278211

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes 1 413

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető,  b) pontja szerinti vezető-
helyettes

2 975 962484

I.  besorolási osztály összesen 59 833 39919 601

II.  besorolási osztály összesen 14 711 3637 789

III.  besorolási osztály összesen 1 762 5971 119

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 96 019 20431 899

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 200 39220

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

511 33277

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 99 24230

A, B fizetési  osztály összesen 35 70320

C, D fizetési osztály  összesen 449 976176

E-J  fizetési  osztály  összesen 1 584 398456

kutató, felsőoktatásban oktató 749 038176

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 3 630 081955

I.  besorolási osztály összesen 4 208 133

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 4 208 133

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

96 27613

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 140 187147

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

944 700284

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 283 8941 095

közfoglalkoztatott 1 625 0491 394

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 6 090 1062 933

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 187

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 187

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 109 947 71135 787

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 34 594

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

34 157

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 36 514

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1 050

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 183
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

XI.  fejezet

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

34 773

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

14 672 4541 716

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

143 858109

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek létszáma

26 2166

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a 
Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak

16 3657

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

5

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 443

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

14 858 8932 286
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

XI.  fejezet

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnökség

miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 31 3122

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 6 5911

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 6

közigazgatási államtitkár 5 5081

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

58 1755

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 176 29618

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 342 413121

I.  besorolási osztály összesen 2 529 611353

II.  besorolási osztály összesen 84 28823

III.  besorolási osztály összesen 38 8309

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 4 273 024539

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

206 39532

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

184 02239

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

79 06721

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 469 48492

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 187

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: 187

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 742 695631

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 1 173

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 080

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 568

Üres álláshelyek száma az időszak végén 6

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

624

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

1 353 373275

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

2

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

4

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

1 353 373281

2 Információs Hivatal

I.  besorolási osztály összesen 4 208 133

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: 4 208 133

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 208 133

3 Nemzetstratégiai Kutató Intézet

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

15 5561

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 9 7981

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

138 07618

I.  besorolási osztály összesen 115 23330
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

XI.  fejezet

II.  besorolási osztály összesen 6 2303

III.  besorolási osztály összesen 11 5736

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 296 46659

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 8401

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

10 1432

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

10 4272

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 25 4105

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 321 87664

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 100

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

86

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 86

Üres álláshelyek száma az időszak végén 14

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 14

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

64

4 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 29 4004

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

30 0837

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 21 6074

A, B fizetési  osztály összesen 7 4973

C, D fizetési osztály  összesen 61 99518

E-J  fizetési  osztály  összesen 172 46352

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 323 04588

közfoglalkoztatott 640 454529

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 640 454529

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 963 499617

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 94

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

93

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 100

Üres álláshelyek száma az időszak végén 7

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

617

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

7

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

7

6 Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 29 2533

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 3891

C, D fizetési osztály  összesen 5 4961

E-J  fizetési  osztály  összesen 31 3967

kutató, felsőoktatásban oktató 38 0539

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 105 58721

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 105 58721
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

XI.  fejezet

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 29

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

24

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 26

Üres álláshelyek száma az időszak végén 3

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 3

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

21

7 Nemzeti Örökség Intézete

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9311

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 17 8782

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

32 3475

I.  besorolási osztály összesen 44 44511

II.  besorolási osztály összesen 4 4662

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 111 06721

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

15 1064

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 15 1064

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 126 17325

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 29

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

25

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

25

8 VERITAS Történetkutató Intézet

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 39 0984

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

6 1161

E-J  fizetési  osztály  összesen 16 4044

kutató, felsőoktatásban oktató 36 8237

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 98 44116

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 98 44116

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 26

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

24

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 22

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

14

9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 13 3702

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

7 1781

A, B fizetési  osztály összesen 23 77515

C, D fizetési osztály  összesen 22 47314

E-J  fizetési  osztály  összesen 30 57513

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 97 37145

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 97 37145

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 95
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

XI.  fejezet

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

72

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 73

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

45

10 Magyar Nyelvstratégiai Intézet

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

7 9781

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

11 1524

I.  besorolási osztály összesen 4 0456

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 23 17511

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

6741

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 6741

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 23 84912

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 13

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

12

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 12

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 1

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

5

11 Közpolitikai Kutatások Intézete

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

6 5811

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

6 5442

I.  besorolási osztály összesen 51 10625

II.  besorolási osztály összesen 1 3641

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 65 59529

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 7101

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 1 7101

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 67 30530

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 30

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

3 6313

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

3 6313

12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

11 383 0172 216

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, járási hivatal 
vezetője

1 559 024216

fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető 
helyettese

1 332 278211

Kttv.136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezető-helyettes 1 413

Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető,  b) pontja szerinti vezető-
helyettes

2 975 962484

I.  besorolási osztály összesen 55 708 10418 853
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

XI.  fejezet

II.  besorolási osztály összesen 14 555 7117 735

III.  besorolási osztály összesen 1 638 6531 082

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 89 154 16230 797

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

117 80843

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

369 348156

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1 535 030880

közfoglalkoztatott 984 595865

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 3 006 7811 944

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 92 160 94332 741

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 31 552

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

31 260

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 33 016

Üres álláshelyek száma az időszak végén 966

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 157

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

31 778

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

12 762 0261 074

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

143 178104

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek létszáma

23 4005

a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a 
Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak

16 3657

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

1

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek 443

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

12 944 9691 634

13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

közigazgatási államtitkár 11 2431

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 19 1182

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

178 45220

I.  besorolási osztály összesen 476 987102

II.  besorolási osztály összesen 23 9717

III.  besorolási osztály összesen 67 12619

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 776 897151

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

96 27613

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

808 37670

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

354 21379

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

489 562112

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 1 748 427274
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XI.  fejezet

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 2 525 324425

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 283

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

353

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 464

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

521

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

553 424241

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

6803

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

554 104244

14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 89 2717

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

466 56667

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 77 63526

A, B fizetési  osztály összesen 4 4312

C, D fizetési osztály  összesen 360 012143

E-J  fizetési  osztály  összesen 1 333 560380

kutató, felsőoktatásban oktató 674 162160

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 3 005 637785

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

9 2402

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 9 2402

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 014 877787

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 718

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

717

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 702

Üres álláshelyek száma az időszak végén 16

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

686

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

104

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

104

16 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

közigazgatási államtitkár 13 1631

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 11 2511

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

139 19520

I.  besorolási osztály összesen 305 10471

II.  besorolási osztály összesen 16 5449

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 485 257102

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

12 6855

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 12 6855

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 497 942107

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 133
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
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XI.  fejezet

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

120

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 120

Üres álláshelyek száma az időszak végén 8

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 5

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

107

20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ

közigazgatási államtitkár 13 9151

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 7 4791

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

89 88814

I.  besorolási osztály összesen 280 57278

II.  besorolási osztály összesen 9 9525

III.  besorolási osztály összesen 6 4153

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 408 221102

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 7681

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

244

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

156 88575

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 159 89776

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 568 118178

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 192

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

193

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 207

Üres álláshelyek száma az időszak végén 11

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

178

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak

12

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

12

21 Nemzeti Innovációs Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 2591

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 21 4352

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

62 1448

I.  besorolási osztály összesen 317 51871

II.  besorolási osztály összesen 8 8374

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 424 19386

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 424 19386

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 97

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

81

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 101

Üres álláshelyek száma az időszak végén 5

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma 3
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2014. évben

XI.  fejezet

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

86

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek létszáma

2 8161

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

2 8161

22 Nemzeti Kommunikációs Hivatal

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

4731

I.  besorolási osztály összesen 6741

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 1 1472

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

238

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 238

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 3852

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 30

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

17

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 17

Üres álláshelyek száma az időszak végén 13

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

2
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