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A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb 
kiadásait és bevételeit tartalmazza. 

 

KIADÁSOK 

Az államadóssággal kapcsolatos összes kiadás 1 446 963,3 millió forint volt 2014-ben, amely 
összeg 198 525,5 millió forinttal (15,9%-kal) haladja meg az előirányzatot. Ezen belül a 
kamatkiadás 1 345 850,2 millió forintban teljesült, 15,5%-kal haladva meg a 
1 165 015,2 millió forint összegű tervet. 

Az államadósság utáni kamatkiadásoknak az eredeti előirányzathoz viszonyított 
180 835,0 millió forintos többletkiadását a finanszírozási és a kamatkiadási szerkezet 
módosulása, a devizaárfolyam tervektől eltérő alakulása, illetve a hozamszint változása okozta. A 
kedvező piaci helyzetben a megnövekedett finanszírozási igény miatt a tervezettnél nagyobb 
összegekben került sor az államkötvények, a lakossági állampapírok és diszkont kincstárjegyek 
kibocsátására, ami növelte a kiadásokat. Mivel 2014-ben a költségvetés kamatbevételei 
242 813,5 millió forinttal meghaladták a tervezettet, azaz a bevételek nagyobb mértékben 
emelkedtek, mint a kiadások, így a nettó kamatkiadások csökkentek, és 61 978,5 millió forinttal 
maradtak el az eredeti tervektől.  

1. Cím: A devizában fennálló adósság kamatkiadásai 

A devizában fennálló adósság kamatkiadásai 51 583,0 millió forinttal lettek magasabbak a 
tervezettnél, és 383 641,0 millió forintot tettek ki. A többletkiadás a devizában fennálló hitelek 
1 389,9 millió forintos és a devizakötvények 50 193,1 millió forintos kamatkiadás-
növekedésének az eredménye. A tervekhez képesti kiadás növekedést főként a deviza 
kibocsátások tervektől eltérő megvalósulása, a nem tervezett devizakötvény visszavásárlás és a 
tervezettnél kedvezőtlenebb devizaárfolyam eredményezték. 2014-ben az euró átlagos árfolyama 
308,6 forint volt, szemben a tervezett 296,9 forintos árfolyammal.  

A nemzetközi pénzügyi szervezetektől és a külföldi pénzintézetektől (Világbank, EBB, EBRD, 
KfW, ET Fejlesztési Bank, IMF, EB) felvett, illetve az átvállalt külföldi devizahitelek után 
kifizetett kamatok – beleértve a mark-to-market kamatokat – összesen 1389,9 millió forinttal 
lettek magasabbak a tervezettnél, és 65 849,6 millió forintot tettek ki. A megtakarítást a 
tervezettől elmaradó hozamok, a többletkiadást a tervektől eltérő összegű önkormányzati 
adósságátvállalások és a hozzájuk kapcsolódó kamatkiadások okozták.  

Az EBB-től felvett devizahitelek után fizetett kamatok összege 21 178,1 millió forintot tett ki, 
ami az előirányzat 87,1%-át jelenti. A megtakarítás egyrészt a hitelfelvétel tervezettől elmaradó 
összegéből ered, másrészt a tervezettől alacsonyabb devizakamatokból, amit részben 
ellensúlyozott az árfolyamváltozás kedvezőtlen hatása.  

A KfW hitelek kamatkiadása 7,2 millió forinttal haladta meg a tervet és 155,8 millió forint volt 
az év során. A tervnél nagyobb teljesítést a tervekhez képesti magasabb árfolyam eredményezte. 

Az ET Fejlesztési Banktól felvett hitelek esetében a hozamok csökkenése és a tervektől eltérő 
hitellehívások eredményezték a kiadások csökkenését. Ezen a soron 624,2 millió forinttal lett 
alacsonyabb a kamatkiadás, és 2 685,9 millió forintot tett ki.  

A MÁV-tól és az ÁAK-tól 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadása együttesen 
1 437,6 millió forintot tett ki, amely kismértékű növekedést jelent a tervekhez képest. 
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Az EBRD-től származó hitelek kamatkiadása az előirányzattal megegyező szinten, 0,4 millió 
forintra teljesült. 

Az EB hitelek kamatkiadása 909,4 millió forinttal haladta meg a tervet, és 28 529,1 millió forint 
volt az év során. Az előirányzatot meghaladó teljesítést a tervekhez képesti magasabb árfolyamok 
eredményezték, amit nem tudott ellensúlyozni a kamatok mérséklődése.  

Az önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamataként összesen 
1 615,3 millió forint került megtervezésre, a teljesülés viszont az árfolyam gyengülés köveztében 
1 694,5 millió forint lett.  

Az önkormányzatoktól 2013-ban és 2014-ben átvállalt devizahitelek után 10 027,9 millió forint 
kifizetés történt, amely a tervezettet 3 974,4 millió forinttal haladta meg. Az emelkedést a 
tervekben még nem szereplő, 2014-ben megvalósult újabb átvállalások miatti kamat-kifizetések 
okozták. 

A központi költségvetés által 1999-től kibocsátott devizakötvények után 317 791,4 millió forint 
összegű kamatot fizetett az állam. Az 50 718,9 millió forint összegű többletet az árfolyam- és 
hozamhatások, a tervekhez képest eltérő kibocsátási összeg és struktúra, valamint a 
devizakötvény visszavásárlás okozta. A volumenhatáson belül jelentősen hozzájárult a kiadások 
növekedéséhez a terveket meghaladó P€MÁK (Prémium Euró Magyar Államkötvény) és 
Letelepedési kötvény értékesítés.  

A devizakötvények alcímen belül került elszámolásra, és 140,3 millió forintot tett ki a külön 
előirányzattal nem rendelkező ún. mark-to-market betétek után fizetett kamatok összege. A 
deviza államadósság kockázatainak csökkentése érdekében az ÁKK Zrt. swapműveleteket köt. A 
nemzetközi piaci szokványok alapján a swap műveletek miatt fennálló partnerkockázatok 
csökkentése érdekében a felek a swapok nettó értékének megfelelő fedezetet (betétet) helyeznek 
el egymásnál, amiből az adósságállomány részét képezik az ezen ügyletek után az ÁKK Zrt.-nél 
elhelyezésre került fedezeti összegek (az ún. mark-to-market betétek) az egyéb kötelezettségek 
soron. Ezzel kapcsolatban jelentkezett az említett összegű kamatkiadás. 

2. Cím: A forintban fennálló adósság kamatkiadásai 

A forintadósság kamatkiadásai 2014-ben 962 209,2 millió forintot tettek ki, amely 
129 252,0 millió forinttal nagyobb az előirányzatnál. 

A forinthitelek kamatkiadása összességében 1 181,1 millió forinttal maradt el az előirányzattól, 
és 30 698,5 millió forintot tett ki. A kiadáscsökkenés ellentétes hatások eredményeként valósult 
meg. Az EBB-től felvett projekt finanszírozó hitelek esetén, a csökkenő kamatok hatására 
2 681,7 millió forinttal mérséklődött az év során kifizetett kamatok összege, és 
20 686,3 millió forintot tett ki. Az ET fejlesztési Bank hiteleknél 189,0 millió forintos 
megtakarítás jelentkezett. Az előbbieket részben ellensúlyozva a MÁV-tól 2011-ben átvállalt 
hitelek 281,4 millió forintos többlete, valamint az önkormányzatoktól átvállalt hiteleknél a nem 
tervezett 2014. évi átvállalások után fizetett kamatok növelték a kiadásokat. Az 
önkormányzatoktól átvállalt hitelek kamatkiadása 6 754,7 millió forintot tett ki. 

A forint államkötvények kamatkiadásai 779 866,3 millió forintot tettek ki 2014-ben, amely 
135 866,8 millió forinttal több az előirányzatnál. A kamatkiadások alapvetően a megemelt 
kibocsátások következtében nőttek, amit a forintkamatok vártnál nagyobb mértékű csökkenése 
részben ellensúlyozott.  
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A piaci értékesítésű államkötvények kamatkiadásai 21,4%-kal, azaz 136 216,5 millió forinttal 
haladták meg a tervezettet, és 772 496,5 millió forintot tettek ki. A többletkiadásokat két 
ellentétes irányú hatás befolyásolta: a kedvező piaci helyzetben a terveket meghaladó 
kibocsátások növelték, a tervektől elmaradó hozamok csökkentették a kiadásokat. Ezzel szemben 
a másodpiaci műveletek (kötvény-visszavásárlások, kötvény cserék, tőzsdén kívüli (OTC) és 
hálózati visszavásárlások) során az alacsonyabb kamatszint miatt – és a tervezettnél nagyobb 
mennyiség esetében – árfolyamveszteség jelentkezik, ami növeli a kamatkiadásokat. Az 
államkötvények lejáratát simító és a költségvetés finanszírozásának biztonságát növelő kötvény 
visszavásárlások és kötvénycserék esetében ez az árfolyamveszteség valójában az eredeti 
lejáratig terjedő időszakra jutó kamatkiadás előrehozását jelenti, így ezzel a többlet 
kamatfizetéssel a jövőbeni kamatkiadások csökkennek.   

A nem piaci értékesítésű államkötvények 7 369,8 millió forintos kamatkiadása 
349,7 millió forinttal lett kevesebb az előirányzatnál. A változó kamatozású államkötvények 
esetében a rövid futamidejű állampapír kamatok csökkenése miatt a tervezettnél alacsonyabb 
hozamok alakultak ki, így csökkent a kamatkiadás. Ezen előirányzat csoport esetében a 
kamatkiadást megalapozó államkötvény állomány megegyezett a tervezéskor előre jelzett 
állománnyal. 

A kincstárjegyek 151 644,4 millió forint összegű kamatkiadása 5 433,7 millió forinttal maradt el 
a tervektől. Ezen belül a diszkont kincstárjegyek után kifizetett 84 743,5 millió forint kamat 
5755,5 millió forinttal kevesebb, mint az előirányzat. A diszkont kincstárjegyek esetén ez a 
megtakarítás egyrészt a többletkibocsátás miatti plusz kamatkiadásoknak, másrészt a hozamok 
csökkenése miatti megtakarítás ellentétes hatásaként alakult ki. A lakossági kincstárjegyek 
kamatkiadása 66 900,9 millió forintot tett ki, amely 321,8 millió forinttal haladta meg a terveket. 
A sikeres reklámkampány, illetve a lakossági kereslet növekedése hatására több lakossági 
kincstárjegy értékesítésére került sor, ami növelte a kiadásokat, ugyanakkor a tervezettnél jobban 
csökkenő hozamok kevesebb kiadást eredményeztek.  

3. Cím: Egyéb költségek 

Az adósság és követelés-kezelés egyéb kiadásai cím együttes összege 101 113,1 millió forintot 
tett ki, amely 17 690,5 millió forint többletkiadást jelentett az előirányzathoz képest. Ezen a 
címen az állam a forint- és deviza elszámolások, állampapír kibocsátások, az állampapírok 
lakossági értékesítése utáni jutalékot, valamint a forgalmazás egyéb költségeit fizeti ki (KELER 
díjak, tőzsdei díjak, nyomdaköltség stb.). E cím tartalmazza az állampapírok lakossági 
értékesítését támogató marketing-kommunikációs kiadások, valamint az adósság- és követelés-
kezelés költségeinek előirányzatait is. Az előirányzatot meghaladó teljesülés egyrészt a 
tranzakciós illeték tervhez képesti túllépésének, másrészt a terveket jelentősen meghaladó 
lakossági értékesítéshez kapcsolódó (értékesítési) jutalék kiadások növekedésének tudható be. 

A piaci kibocsátásokhoz, hitelfelvételekhez kapcsolódó forint- és devizajutalékok 
98 474,8 millió forintot tettek ki 2014-ben, amelyek a tervekhez képest 17 815,2 millió forinttal 
lettek magasabbak. A forintjutalékok esetében a tranzakciós illeték összege 
70 404,6 millió forintot tett ki. Az értékesítési jutalékfizetéssel járó lakossági állampapíroknak a 
tervet jelentősen meghaladó értékesítése miatt lett az előirányzatnál magasabb a jutalékok 
nagysága, ami 25 080,2 millió forintot tett ki. A forgalmazók elsősorban az általuk értékesített 
állampapírok mennyisége után kapják a kapcsolódó jutalékokat. A devizajutalékok összege 
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1 240,0 millió forinttal maradt el a tervektől, és 2990,0 millió forintot tettek ki. A csökkenést a 
tervekhez képest kisebb összegben megvalósult devizakötvény kibocsátás okozta. 

Az állampapírok lakossági értékesítését támogató kiadások összege 1 575,3 millió forintot tett ki, 
ami kismértékben elmaradt az előirányzattól. Az adósságkezelés költségei az előirányzattal 
egyezően 1 063,0 millió forintot tettek ki. 

 

BEVÉTELEK 

A központi költségvetés adósságszolgálattal kapcsolatos bevételeinek összege 
334 456,1 millió forint volt, amely 242 813,5 millió forint többletbevételt jelent az előirányzathoz 
képest. A túlteljesítéshez a forintadósság és -követelések kamatbevételi többlete 
241 089,5 millió forinttal járult hozzá, a deviza kamatbevétel többlete pedig 1 724,0 millió forint 
volt. 

1. Cím: Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 

A devizában fennálló kamatbevételek és követelések összege meghaladta az előirányzatot. A 
költségvetési előirányzat eredetileg 480,1 millió forint összegű kamatbevétellel számolt, ehhez 
képest a tényleges bevétel 2 204,1 millió forintot ért el.  

A deviza többletbevétel döntő mértékben a P€MÁK értékesítése során elszámolt felhalmozott 
kamatbevételből és árfolyamnyereségből származott, amely 2014-ben a devizakötvények 
kamatelszámolásai soron került elszámolásra. Ezen bevétel összege a várt mértéket jelentősen 
meghaladó értékesítés mellett 1 746,3 millió forintot tett ki. Az év folyamán a ténylegesen 
értékesítés összeg 361 111,5 millió forint volt, szemben a tervezett 59 380,0 millió forinttal. 

Az ún. mark-to-market betétműveletekhez és a devizaszámla elszámolások egyéb bevételeihez 
kapcsolódóan kapott kamatok 160,5 millió forintot tettek ki 2014-ben. E betétek nagysága a 
deviza kereszt-árfolyamoktól függ. Mivel a keresztárfolyam csak nagy bizonytalansággal 
becsülhető, a betét után kapott kamatláb nagysága is nehezen tervezhető előre, ezért 2014-ben 
előirányzattal nem rendelkezett. 

2. Cím: Forintban fennálló adósság és követelések kamatbevételei 

A forint államadósságból és -követelésekből származó kamatbevételek jelentős összeget, 
332 252,0 millió forintot értek el 2014-ben. A 241 089,5 millió forintos túlteljesülés döntően az 
államkötvény aukciókhoz és csereaukciókhoz kapcsolódik. Az államkötvények többszöri aukciós 
értékesítése, az államkötvények csereaukciója és az OTC ügyletek során az alacsony szintre 
csökkent piaci hozamok miatt az értékesítés árfolyamnyereséggel történt. Ez a keletkező 
árfolyamnyereség (kamatbevétel) 220 475,8 millió forinttal haladta meg az eredetileg tervezett 
szintet. A kamatbevétel növekedése a tervekhez képest az aukciókon jelentkező hatalmas 
érdeklődés miatt megemelt összegű értékesítésnek köszönhető, aminek nagyságát a vártnál 
alacsonyabb kamatszint tovább növelte. 

A kincstárjegyek kamatbevétele 55,9 millió forintot tett ki, ami a kincstári hálózatban értékesített 
kincstárjegyek többletbevétele. Az alárendelt kölcsöntőke kötvények után kapott kamatbevételek 
kismértékben elmaradtak a tervektől, és 328,3 millió forintot tettek ki. Az elmaradást a 
tervezetthez képest alacsonyabb kamatok okozták. 
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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

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

KIADÁSOK 1 349 839,8 1 248 437,8 -- 1 446 963,3------1 248 437,8 1 248 437,8

3. Központi előirányzat 1 349 839,8 1 248 437,8 -- 1 446 963,3------1 248 437,8 1 248 437,8

1 349 839,8 1 248 437,8 -- 1 446 963,3------1 248 437,8 1 248 437,8

BEVÉTELEK 132 609,1 91 642,6 -- 334 456,1------91 642,6 91 642,6

3. Központi előirányzat 132 609,1 91 642,6 -- 334 456,1------91 642,6 91 642,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  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

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )1

Devizahitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai ( 15011 
Államadósság kezelése )

11 1

EBB hitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 2

KIADÁSOK 14 542,1 24 321,3 -- 21 178,1------24 321,3 24 321,3

1 Működési költségvetés 14 542,1 24 321,3 -- 21 178,1------24 321,3 24 321,3

 / 3 Dologi kiadások 14 542,1 24 321,3 -- 21 178,1------24 321,3 24 321,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 24 321,3 -- 21 178,1------24 321,3 24 321,3

KfW hitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 3

KIADÁSOK 233,4 148,6 -- 155,8------148,6 148,6

1 Működési költségvetés 233,4 148,6 -- 155,8------148,6 148,6

 / 3 Dologi kiadások 233,4 148,6 -- 155,8------148,6 148,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 148,6 -- 155,8------148,6 148,6

ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 4

KIADÁSOK 2 584,2 3 310,1 -- 2 685,9------3 310,1 3 310,1

1 Működési költségvetés 2 584,2 3 310,1 -- 2 685,9------3 310,1 3 310,1

 / 3 Dologi kiadások 2 584,2 3 310,1 -- 2 685,9------3 310,1 3 310,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 3 310,1 -- 2 685,9------3 310,1 3 310,1

MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 6

KIADÁSOK 1 022,5 1 002,4 -- 1 033,9------1 002,4 1 002,4

1 Működési költségvetés 1 022,5 1 002,4 -- 1 033,9------1 002,4 1 002,4

 / 3 Dologi kiadások 1 022,5 1 002,4 -- 1 033,9------1 002,4 1 002,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1 002,4 -- 1 033,9------1 002,4 1 002,4

ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 7

KIADÁSOK 508,3 388,4 -- 403,7------388,4 388,4

1 Működési költségvetés 508,3 388,4 -- 403,7------388,4 388,4

 / 3 Dologi kiadások 508,3 388,4 -- 403,7------388,4 388,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 388,4 -- 403,7------388,4 388,4

EBRD hitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 8

KIADÁSOK 2,0 0,4 -- 0,4------0,4 0,4

1 Működési költségvetés 2,0 0,4 -- 0,4------0,4 0,4

 / 3 Dologi kiadások 2,0 0,4 -- 0,4------0,4 0,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  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

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

EB/IMF hitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 9

KIADÁSOK -- 27 619,7 -- 28 529,1------27 619,7 27 619,7

1 Működési költségvetés -- 27 619,7 -- 28 529,1------27 619,7 27 619,7

 / 3 Dologi kiadások -- 27 619,7 -- 28 529,1------27 619,7 27 619,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 27 619,7 -- 28 529,1------27 619,7 27 619,7

EB hitelek kamata ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 10

KIADÁSOK 28 615,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 28 615,0 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 28 615,0 -- -- ---------- --

Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé) ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 11

KIADÁSOK -- 84,1 -- 1 694,5------84,1 84,1

1 Működési költségvetés -- 84,1 -- 1 694,5------84,1 84,1

 / 3 Dologi kiadások -- 84,1 -- 1 694,5------84,1 84,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 84,1 -- 1 694,5------84,1 84,1

Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 12

KIADÁSOK 5 404,9 6 053,5 -- 10 027,9------6 053,5 6 053,5

1 Működési költségvetés 5 404,9 6 053,5 -- 10 027,9------6 053,5 6 053,5

 / 3 Dologi kiadások 5 404,9 6 053,5 -- 10 027,9------6 053,5 6 053,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 6 053,5 -- 10 027,9------6 053,5 6 053,5

IMF hitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )11 1 13

KIADÁSOK 13 996,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 13 996,7 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 13 996,7 -- -- ---------- --

Belföldi devizahitelek kamata ( 15011 Államadósság kezelése )11 2

Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata ( 15011 Államadósság kezelése )11 2 1

KIADÁSOK -- 1 531,2 -- --------1 531,2 1 531,2

1 Működési költségvetés -- 1 531,2 -- --------1 531,2 1 531,2

 / 3 Dologi kiadások -- 1 531,2 -- --------1 531,2 1 531,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1 531,2 -- --------1 531,2 1 531,2

Devizakötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )21

Külföld felé ( X Nem besorolt )21 1

1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )21 1 1

KIADÁSOK 268 865,3 267 072,5 -- 317 791,4------267 072,5 267 072,5

1 Működési költségvetés 268 865,3 267 072,5 -- 317 791,4------267 072,5 267 072,5

 / 3 Dologi kiadások 268 865,3 267 072,5 -- 317 791,4------267 072,5 267 072,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 267 072,5 -- 317 791,4------267 072,5 267 072,5

BEVÉTELEK -- 432,7 -- 2 043,6------432,7 432,7

4 Működési bevételek -- 432,7 -- 2 043,6------432,7 432,7

 / 8 Kamatbevételek -- 432,7 -- 2 043,6------432,7 432,7

Amerikai kötvények kamata ( 15011 Államadósság kezelése )21 1 2

KIADÁSOK 0,1 -- -- ---------- --

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

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- ---------- --

Devizaszámla kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )21 1 5

BEVÉTELEK 9 185,7 47,4 -- --------47,4 47,4

4 Működési bevételek 9 185,7 47,4 -- --------47,4 47,4

 / 8 Kamatbevételek 9 185,7 47,4 -- --------47,4 47,4

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai ( 15011 Államadósság kezelése )21 1 6

KIADÁSOK -- 525,8 -- --------525,8 525,8

1 Működési költségvetés -- 525,8 -- --------525,8 525,8

 / 3 Dologi kiadások -- 525,8 -- --------525,8 525,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 525,8 -- --------525,8 525,8

M2M-tel kapcsolatos kamatok ( 15011 Államadósság kezelése )21 4

KIADÁSOK 211,8 -- -- 140,3-------- --

1 Működési költségvetés 211,8 -- -- 140,3-------- --

 / 3 Dologi kiadások 211,8 -- -- 140,3-------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 140,3-------- --

BEVÉTELEK 78,5 -- -- 160,5-------- --

4 Működési bevételek 78,5 -- -- 160,5-------- --

 / 8 Kamatbevételek 78,5 -- -- 160,5-------- --

IMF hitelből származó betét kamata ( 15011 Államadósság kezelése )51

BEVÉTELEK 129,8 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 129,8 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 129,8 -- -- ---------- --

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )2

Forinthitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )12

Egyéb hitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )12 2

EBB forint hitelek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )12 2 18

KIADÁSOK 24 100,6 23 368,0 -- 20 686,3------23 368,0 23 368,0

1 Működési költségvetés 24 100,6 23 368,0 -- 20 686,3------23 368,0 23 368,0

 / 3 Dologi kiadások 24 100,6 23 368,0 -- 20 686,3------23 368,0 23 368,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 23 368,0 -- 20 686,3------23 368,0 23 368,0

ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )12 2 19

KIADÁSOK 3 517,6 2 771,8 -- 2 582,8------2 771,8 2 771,8

1 Működési költségvetés 3 517,6 2 771,8 -- 2 582,8------2 771,8 2 771,8

 / 3 Dologi kiadások 3 517,6 2 771,8 -- 2 582,8------2 771,8 2 771,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 2 771,8 -- 2 582,8------2 771,8 2 771,8

MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata ( 15011 Államadósság kezelése )12 2 20

KIADÁSOK 1 327,7 393,3 -- 674,7------393,3 393,3

1 Működési költségvetés 1 327,7 393,3 -- 674,7------393,3 393,3

 / 3 Dologi kiadások 1 327,7 393,3 -- 674,7------393,3 393,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 393,3 -- 674,7------393,3 393,3

Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek kamatkiadásai ( 15011 Államadósság kezelése )12 2 21

KIADÁSOK 4 292,7 5 346,5 -- 6 754,7------5 346,5 5 346,5

1 Működési költségvetés 4 292,7 5 346,5 -- 6 754,7------5 346,5 5 346,5

 / 3 Dologi kiadások 4 292,7 5 346,5 -- 6 754,7------5 346,5 5 346,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 5 346,5 -- 6 754,7------5 346,5 5 346,5

Államkötvények kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )22

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )22 1

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )22 1 1

KIADÁSOK 719 970,0 636 280,0 -- 772 496,5------636 280,0 636 280,0

1 Működési költségvetés 719 970,0 636 280,0 -- 772 496,5------636 280,0 636 280,0

 / 3 Dologi kiadások 719 970,0 636 280,0 -- 772 496,5------636 280,0 636 280,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 636 280,0 -- 772 496,5------636 280,0 636 280,0

BEVÉTELEK 97 061,8 82 338,1 -- 302 813,9------82 338,1 82 338,1

4 Működési bevételek 97 061,8 82 338,1 -- 302 813,9------82 338,1 82 338,1

 / 8 Kamatbevételek 97 061,8 82 338,1 -- 302 813,9------82 338,1 82 338,1

Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )22 2

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )22 2 1

KIADÁSOK 657,3 383,8 -- 286,2------383,8 383,8

1 Működési költségvetés 657,3 383,8 -- 286,2------383,8 383,8

 / 3 Dologi kiadások 657,3 383,8 -- 286,2------383,8 383,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 383,8 -- 286,2------383,8 383,8

Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )22 2 2

KIADÁSOK 16 179,8 1 602,1 -- 1 441,7------1 602,1 1 602,1

1 Működési költségvetés 16 179,8 1 602,1 -- 1 441,7------1 602,1 1 602,1

 / 3 Dologi kiadások 16 179,8 1 602,1 -- 1 441,7------1 602,1 1 602,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1 602,1 -- 1 441,7------1 602,1 1 602,1

Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság 
kezelése )

22 2 4

KIADÁSOK 9 010,6 5 733,6 -- 5 641,9------5 733,6 5 733,6

1 Működési költségvetés 9 010,6 5 733,6 -- 5 641,9------5 733,6 5 733,6

 / 3 Dologi kiadások 9 010,6 5 733,6 -- 5 641,9------5 733,6 5 733,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 5 733,6 -- 5 641,9------5 733,6 5 733,6

Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )22 2 7

BEVÉTELEK 924,6 393,1 -- 328,3------393,1 393,1

4 Működési bevételek 924,6 393,1 -- 328,3------393,1 393,1

 / 8 Kamatbevételek 924,6 393,1 -- 328,3------393,1 393,1

Kincstárjegyek kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )32

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )32 1

KIADÁSOK 111 679,2 90 499,0 -- 84 743,5------90 499,0 90 499,0

1 Működési költségvetés 111 679,2 90 499,0 -- 84 743,5------90 499,0 90 499,0

 / 3 Dologi kiadások 111 679,2 90 499,0 -- 84 743,5------90 499,0 90 499,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 90 499,0 -- 84 743,5------90 499,0 90 499,0

BEVÉTELEK 133,9 -- -- 55,9-------- --

4 Működési bevételek 133,9 -- -- 55,9-------- --

 / 8 Kamatbevételek 133,9 -- -- 55,9-------- --

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása ( 15011 Államadósság kezelése )32 2

KIADÁSOK 51 175,0 66 579,1 -- 66 900,9------66 579,1 66 579,1

1 Működési költségvetés 51 175,0 66 579,1 -- 66 900,9------66 579,1 66 579,1

 / 3 Dologi kiadások 51 175,0 66 579,1 -- 66 900,9------66 579,1 66 579,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 66 579,1 -- 66 900,9------66 579,1 66 579,1

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )42

BEVÉTELEK 25 094,8 8 431,3 -- 29 053,9------8 431,3 8 431,3

4 Működési bevételek 25 094,8 8 431,3 -- 29 053,9------8 431,3 8 431,3

 / 8 Kamatbevételek 25 094,8 8 431,3 -- 29 053,9------8 431,3 8 431,3

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai ( 15011 Államadósság kezelése )3

Jutalékok és egyéb költségek ( 15011 Államadósság kezelése )13

Deviza elszámolások ( 15011 Államadósság kezelése )13 1

Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai ( 15011 Államadósság kezelése )13 1 1

KIADÁSOK 18 870,4 4 230,0 -- 2 990,0------4 230,0 4 230,0

1 Működési költségvetés 18 870,4 4 230,0 -- 2 990,0------4 230,0 4 230,0

 / 3 Dologi kiadások 18 870,4 4 230,0 -- 2 990,0------4 230,0 4 230,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLI.  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

Szolgáltatási kiadások -- 4 230,0 -- 2 990,0------4 230,0 4 230,0

Forint elszámolások ( 15011 Államadósság kezelése )13 2

KIADÁSOK 50 560,6 18 286,9 -- 25 080,2------18 286,9 18 286,9

1 Működési költségvetés 50 560,6 18 286,9 -- 25 080,2------18 286,9 18 286,9

 / 3 Dologi kiadások 50 560,6 18 286,9 -- 25 080,2------18 286,9 18 286,9

Szolgáltatási kiadások -- 17 286,9 -- 25 080,2------17 286,9 17 286,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 1 000,0 -- --------1 000,0 1 000,0

Tranzakciós illeték ( 15011 Államadósság kezelése )13 3

KIADÁSOK -- 58 142,7 -- 70 404,6------58 142,7 58 142,7

1 Működési költségvetés -- 58 142,7 -- 70 404,6------58 142,7 58 142,7

 / 3 Dologi kiadások -- 58 142,7 -- 70 404,6------58 142,7 58 142,7

Szolgáltatási kiadások -- 58 142,7 -- 70 404,6------58 142,7 58 142,7

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások ( 15011 Államadósság kezelése )23

KIADÁSOK 1 500,0 1 700,0 -- 1 575,3------1 700,0 1 700,0

1 Működési költségvetés 1 500,0 1 700,0 -- 1 575,3------1 700,0 1 700,0

 / 3 Dologi kiadások 1 500,0 1 700,0 -- 1 575,3------1 700,0 1 700,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 1 700,0 -- 1 575,3------1 700,0 1 700,0

Adósságkezelés költségei ( 15011 Államadósság kezelése )33

KIADÁSOK 1 012,0 1 063,0 -- 1 063,0------1 063,0 1 063,0

1 Működési költségvetés 1 012,0 1 063,0 -- 1 063,0------1 063,0 1 063,0

 / 3 Dologi kiadások 1 012,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 063,0 -- 1 063,0------1 063,0 1 063,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 063,0 -- 1 063,0------1 063,0 1 063,0
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/02/04/00 M2M-tel kapcsolatos kamatok (271590) Új elem

Indoklás: A nemzetközi piaci szokványok alapján a swap műveletek miatt fennálló 
partnerkockázatok csökkentése érdekében a felek a swapok nettó értékének 
megfelelő fedezetet (betétet) helyeznek el egymásnál, amiből az adósságállomány 
részét képezik az ezen ügyletek után az ÁKK Zrt.-nél elhelyezésre került fedezeti 
összegek (az ún. mark-to-market betétek) az egyéb kötelezettségek soron.
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XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
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1. cím: Vállalkozások költségvetési befizetései 

1/1. alcím: Társasági adó 

A 2014. évre vonatkozó költségvetési törvény társasági adó címén 358 800,0 millió forint 
bevételi előirányzatot tartalmazott. A tervezettel szemben a tényleges adóbevétel 
394 813,0 millió forint lett, vagyis a vállalkozások az előirányzatnál 36 013,0 millió forinttal 
(10,0%-kal) több társasági adót fizettek a központi költségvetésbe. 

A 2014. évi adóbevétel túlteljesülése több tényező eredőjeként adódott. A ténylegesen 
befizetett adó összegére pozitívan hatott a tervezettnél magasabb GDP növekedés, a bázisévre 
vonatkozó adóbevallásokban vallott magasabb adókötelezettség és a vállalatok 2014. évi 
becsült eredménynövekedése. A társasági adó keretében vallott hitelintézeti hozzájárulás 
magasabb, valamint a kisvállalati adózásra áttérők számának tervezetthez képesti alacsonyabb 
teljesülése szintén hozzájárult a társasági adóbevételek kedvező alakulásához. 

1/3. alcím: Hitelintézeti járadék 

A hitelintézeti járadék 2014. évi előirányzata 22 600,0 millió forint volt. A tervezettel 
szemben a tényleges költségvetési bevétel 20 582,3 millió forint lett, amely 
2017,7 millió forinttal, 8,9%-kal elmaradt az előirányzattól.  

Az elmaradás hátterében az államilag támogatott hitelek állományának vártnál nagyobb 
csökkenése áll. Mivel az év során csökkent az ilyen típusú hitelállomány, ezért az ezek után 
fizetendő 5%-os járadék összege is kevesebb lett.  

1/4. alcím: Pénzügyi szervezetek különadója 

A pénzügyi szervezetek különadója a kiemelkedő jövedelemtermelő-képességgel rendelkező 
szektorok adóztatásának erősítése keretében és a költségvetési egyensúly megvalósítása 
érdekében lépett hatályba 2010-ben. A 2014. évre vonatkozó költségvetés ebben az 
adónemben 144 000,0 millió forint bevételi előirányzatot tartalmazott. A tényleges 2014. évi 
bevétel 148 554,6 millió forint volt, amely 4554,6 millió forinttal (3,2%-kal) magasabb az 
előirányzatnál. 

A 2014. évi tényleges adóbevétel előirányzathoz viszonyított többletét a bázisévi 
(visszaigénylések nélkül számított) bruttó bevétel magasabb teljesülése indokolja.  

1/5. alcím: Cégautóadó 

Cégautóadóból a központi költségvetésnek 31 673,0 millió forint bevétele keletkezett, tehát a 
2014. évre tervezett 34 500,0 millió forint bevétel 91,8%-ban teljesült. A költségvetési 
előirányzattól való elmaradás bázishatásra és a cégautó állomány átrendeződésére vezethető 
vissza. A cégautó-állomány cserélődése miatt emelkedett a kedvezőbb környezetvédelmi (és 
ezáltal kedvezőbb adó-) besorolású járművek aránya, ami a bevételek csökkenésének irányába 
hatott. 

1/6. alcím: Egyszerűsített vállalkozói adó 

Az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) címén a 2014. évi költségvetési törvény 
67 000,0 millió forintot irányzott elő. A 2014. évi tényleges költségvetési bevétel 
96 829,4 millió forint lett, vagyis a vállalkozások az előirányzatnál 29 829,4 millió forinttal 
(44,5%-kal) több EVA-t fizettek a központi költségvetésbe. 

A 2014. évi tényleges adóbevétel előirányzathoz viszonyított magasabb teljesülésének oka, 
hogy az adónem hatálya alá tartozó vállalkozások vártnál mérsékeltebb adóalap-
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növekedésének bevétel csökkentő hatását ellensúlyozta a kisadózó vállalkozások tételes 
adójára és a kisvállalati adóra áttérők számának a tervezettől való elmaradása.  

1/7. alcím: Bányajáradék 

Bányajáradék címén a 2014. évben 62 962,9 millió forint bevétele keletkezett a 
költségvetésnek, ami 2037,1 millió forinttal maradt el az előirányzott 
65 000,0 millió forinttól. Az előirányzattól való eltérés legfőbb oka a Brent kőolaj tőzsdei 
jegyzésárának 2014. év végi csökkenése. A Brent olaj ára (USD/bbl) befolyásolja egyrészt a 
bányajáradék számításánál alkalmazott fajlagos érték mértékét, másrészt a bányajáradék 
százalékos mértékét, ugyanis 80 USD/bbl ár fölött +3%-kal, 90 USD/bbl ár fölött további 
+3%-kal nő a bányajáradék százalékos mértéke. Így az olajár csökkenése hatványozottan 
csökkentette a befizetendő bányajáradék mértékét. A bányajáradék mintegy 98%-a a kőolaj és 
a földgáz kitermeléséből származott. 

1/8. alcím: Játékadó 

Játékadóból a központi költségvetésnek 34 563,0 millió forint bevétele keletkezett, tehát a 
2014. évre tervezett 33 000,0 millió forint játékadó-bevétel 104,7%-ban teljesült. Az 
előirányzathoz viszonyított többlet hátterében egyrészt a bázisévi bevétel 900,0 millió forint 
összegű magasabb teljesülése, másrészt a 2014. október 4-től Magyarországon is bevezetett 
EuroJackpotból származó 2014. évi bevétel, valamint az egyes játéknemek (kaparós 
sorsjegyek, Puttó) vártnál erőteljesebb forgalombővülése áll.  

1/9. alcím: Ökoadó  

1/9/1. Energiaadó 

2014. évben energiaadó címén közel 14 613,2 millió forint bevétele származott a 
költségvetésnek, mely 23 103,6 millió forint befizetés és 8490,4 millió forintot kitevő 
visszautalás eredőjeként adódott. Az adóbevétel az éves előirányzattól (17 300,0 millió forint) 
közel 2 686,8 millió forinttal (15,5%-kal), az előző év értékétől (16 299,9 millió forint) pedig 
1 686,7 millió forinttal (10,3%-kal) maradt el. A költségvetési előirányzattól való elmaradást 
az alacsonyabb energiafelhasználás indokolta. 

1/9/2. Környezetterhelési díj 

A környezetterhelési díj címén 5679,2 millió forint volt a befizetés, amelyből mindössze 
208,3 millió forint visszatérítés történt, ezáltal a pénzforgalmi bevétel 5470,9 millió forint lett, 
amely az éves előirányzat 72,9%-a. 

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az a környezethasználó, 
aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot 
bocsát ki a környezetbe, a levegőbe, a felszíni vizekbe, illetve az időszakos vízfolyásokba, a 
talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után, illetve a vízjogi engedély 
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezés esetén környezetterhelési díjat köteles fizetni. A 
környezetterhelési díj és a hozzá kapcsolódó díjkedvezmények a környezethasználókat a 
kibocsátás csökkentésére, valamint a környezetvédelmi beruházások megvalósítására 
ösztönzik. A bevételek alacsonyabb teljesülése a törvény céljának elérését jelentette.  

1/10. alcím: Egyéb befizetések 

Az egyéb befizetések jogcímen 24 150,5 millió forint bevétele származott a költségvetésnek. 
Ez a teljesítés az előirányzat (21 300,0 millió forint) 113,4%-át tette ki. A gazdálkodó 
szervezetek egyéb befizetéseit az állami adóhatóság által beszedett bírságok, pótlékok tették 
ki. Az egyéb kötelezettség soron jelennek meg a megszűnt adónemekből származó be- és 
kifizetések. Az egyéb befizetéseken belül a bírság- és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések 
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jelentik a legmagasabb arányt, a teljes bevétel 52,6%-át (12 714,1 millió forint) tették ki a 
2014. évben. A második legmagasabb bevételt a késedelmi pótlékok tették ki 38,5%-kal 
(9304,2 millió forint). Mindkét jogcímen a 2013. évhez képest csökkenés volt tapasztalható, a 
bírság- és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetéseknél 7,2%-os, míg a késedelmi pótlékok 
esetében 2,9%-os változás volt tapasztalható. A további jogcímek közül az egyéb 
kötelezettségek soron a visszautalások összege -547,3 millió forint volt, mely a 2013. évhez 
viszonyítva csak 32,3%-ot tett ki. 

1/11. alcím: Energiaellátók jövedelemadója 

Az energiaellátók jövedelemadójából a 2014. évre vonatkozó költségvetési törvény 
61 100,0 millió forint bevételt irányzott elő. A tényleges adóbevétel 34 959,3 millió forint 
volt, amely a költségvetési előirányzathoz képest 26 140,7 millió forintos, 42,8%-os 
elmaradást mutat. Az előirányzatnál kisebb teljesítést a bázisévi kötelezettség alacsonyabb 
teljesülése magyarázza, melyben jelentős szerepe volt a 2013. év során végrehajtott 
rezsicsökkentések adóalap-csökkentő hatásának. 

1/12. alcím: Rehabilitációs hozzájárulás 

Rehabilitációs hozzájárulásból a 2014. évre vonatkozó költségvetési törvény 
65 000,0 millió forint bevételt tartalmazott. A tényleges bevétel 65 952,9 millió forint 
összegben, az előirányzat 101,5%-ában teljesült.  

1/13. alcím: Egyes ágazatokat terhelő különadó 

Az egyes ágazatokat terhelő különadó 2013. január 1-jével megszűnt, de az áthúzódó 
pénzforgalmi hatás miatt még jelentkezett kiutalás. A 2014. évre vonatkozóan ebben az 
adónemben 969,6 millió forint visszautalás történt. 

1/14. alcím: Kisadózók tételes adója 

A kisadózók tételes adójából (KATA) a központi költségvetésnek 42 206,8 millió forint 
bevétele keletkezett, tehát a 2014. évre előirányzott 78 000,0 millió forint KATA bevétel 
54,1%-ban teljesült. Az elmaradást, az átlépők számának folyamatos növekedése ellenére, a 
tervezetthez képesti alacsonyabb adózói létszám (éves átlagban 91 ezer adózó) indokolja. 
Ugyanakkor ki kell emelni, hogy az így keletkezett bevételkiesés más adónemek és járulékok 
esetében a tervezetthez képest bevételtöbbletet eredményezett, miután a KATA választása az 
adóalanyokat mentesíti egyes adók és járulékok fizetése alól. Tekintve, hogy a KATA 
kedvezőbb feltételeket biztosít az átlépők számára, így a vártnál kevesebb átlépő hatása 
összköltségvetési szinten a tervezetthez képest bevételi többletet eredményezett. 

1/15. alcím: Kisvállalati adó 

A kisvállalati adóból (KIVA) a 2014. évre vonatkozó költségvetési törvény 
45 400,0 millió forint bevételt irányzott elő. A 2014. évi költségvetési bevétel 
12 680,9 millió forint lett, amely 32 719,1 millió forinttal kevesebb, mint az előirányzat 
(annak 27,9%-a). Az elmaradás oka az adónemre áttérő vállalkozások számának a tervezettnél 
lényegesen alacsonyabb száma. A bevételkiesés ugyanakkor más adónemek esetében a 
tervezetthez képest bevételtöbbletet eredményezett, miután a KIVA választása az 
adóalanyokat mentesíti egyes adók és járulékok fizetése alól. Mivel a KIVA kedvezőbb 
feltételeket biztosít az átlépők számára, így a vártnál kevesebb átlépő hatása összköltségvetési 
szinten a tervezetthez képest bevételi többletet eredményezett. 

1/16. alcím: Közműadó 

A közművezetékek adójából a 2014. évre vonatkozó költségvetés 53 000,0 millió forint 
bevételt irányzott elő. A tényleges 2014. évi adóbevétel 55 021,1 millió forint volt. A 2014. 

4289



évi tényleges adóbevétel előirányzathoz viszonyított többletét az előzetesen becsültnél 
magasabb adóalap indokolja. Az adónem hatálya alá tartozó vállalkozások a 2014. évi 
adóbevallásaikban a közművezetékek nyomvonalhossza után 42 619,3 millió forint, a 
hírközlési vezetékek hossza után 12 819,5 millió forint, tehát összesen 55 438,8 millió forint 
kötelezettséget tüntettek fel, amelyhez viszonyítva a pénzforgalmi adóbevétel mindössze 
417,7 millió forinttal lett kisebb. 

1/17. alcím: Korkedvezmény-biztosítási járulék 

A korkedvezmény-biztosítási járulékból a 2014. évre vonatkozó költségvetési törvény 
19 188,9 millió forint bevételt irányzott elő. A tényleges adóbevétel 19 122,8 millió forint 
volt, amely a költségvetési előirányzathoz képest 66,1 millió forintos, 0,3%-os elmaradást 
mutat. A korkedvezmény-biztosítási járulékból származó bevétel a veszélyes munkakörökben 
dolgozók korhatár előtti nyugdíjba vonulás fedezetét biztosítja. 

1/18. alcím: Reklámadó 

Reklámadóból a központi költségvetésnek 2014. évben 3 273,3 millió forint bevétele 
keletkezett. A reklámadó új adónem, 2014. év augusztusától került bevezetésre, ezért a 
költségvetési törvény nem tartalmazott előirányzatot. A bevételből 3121,4 millió forinttal, 
azaz 95,4%-ban részesedtek a reklám-közzétevő, éves bevallásra kötelezettek, 
151,9 millió forinttal, azaz 4,6%-ban pedig a reklám-megrendelő havi bevallásra kötelezettek. 

2. cím: Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

2/1. alcím: Általános forgalmi adó 

2014. évben nettó 3 035 580,2 millió forint pénzforgalmi áfa bevétel keletkezett, amely az 
előirányzatot (3 014 089,6 millió forint) 21 490,6 millió forinttal (0,7%-kal) haladta meg. A 
nettó áfa egyenleg az 5 140 903,5 millió forintos bruttó befizetés (ebből 
4 800 826,8 millió forint a belföldi és 340 076,7 millió forint az import és a dohánytermékek 
utáni befizetés) és a 2 105 323,3 millió forintot kitevő kiutalások eredőjeként adódott.  

A bázisévhez képest a költségvetés nettó pénzforgalmi áfa bevétele 226 005,3 millió forint 
(8%-os) növekedést mutat. A nettó bevételek növekménye a bruttó befizetések 
419 112,0 millió forintos (8,9%-os) és a kiutalások 193 106,7 millió forintos (10,1%-os) 
növekedésének egyenlegeként adódott.  

A 2014. évi bruttó áfa bevétel 419 112,0 millió forintos (8,9%-os) emelkedést mutat a 
bázisidőszakhoz képest, ezen belül a belföldi áfa befizetés 399 550,1 millió forinttal (9,1%-
kal) emelkedett. Az import és dohány áfa befizetés 19 561,9 millió forinttal (6,1%-kal) 
emelkedett, melyből az import áfa bevétel 13 074,2 millió forinttal (6,4%-kal), a 
dohánytermékek után beszedett áfa bevétel pedig 6487,7 millió forinttal (5,6%-kal) volt 
magasabb a 2013. évinél. 

Az infláció mértéke a várttól elmaradt, melynek áfa bevételekre gyakorolt negatív hatását 
azonban kompenzálta a fogyasztási volumenek vártnál kedvezőbb alakulása és elsősorban az 
on-line pénztárgépeknek köszönhető gazdaságfehéredés. A pénztárgépek on-line bekötése az 
év során fokozatosan valósult meg, mely a bevételek éven belüli lefutásában is tükröződik. A 
GDP volumene 2014-ben 3,6%-kal emelkedett, az éves infláció 0,2%-kal csökkent. Az áfa 
bevételek legnagyobb forrását jelentő folyóáras vásárolt fogyasztás esetében 3,1%-os 
növekedés volt tapasztalható.  

A 2014. évre beadott áfa bevallások alapján a bázis évhez képest a belföldi értékesítések 
adóalapja 6%-kal, a beszerzések adóalapja 7,3%-kal nőtt. A befizetendő adó 8,9%-os, míg a 
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visszaigényelhető adó 9,3%-os emelkedést mutatott. A bevallásokból megállapítható, hogy a 
2014. év folyamán a bázishoz képest növekvő értékesítés az év egészében fennmaradt.  

2/2. alcím: Jövedéki adó 

2014. évben jövedéki adó címén 918 930,3 millió forint pénzforgalmi bevétele származott a 
költségvetésnek, mely az éves előirányzattól (931 900,0 millió forint) 12 969,7 millió forinttal 
(1,4%-kal) maradt el. Az elmaradást főként a dohánytermékek forgalmának csökkenése 
indokolja.  

Az adóbevétel az előző év értékénél (897 318,5 millió forint) 21 611,8 millió forinttal (2,4%-
kal) volt magasabb, mely a forgalomváltozások és egyéb piaci trendek együttes hatásának 
köszönhető. A bevételek legnagyobb hányadát – közel 58%-át – továbbra is az üzemanyagok 
utáni befizetések tették ki, ezen túlmenően a bevételek 31%-a a dohánytermékek után, 
mintegy 10%-a pedig a szeszesitalok és egyéb termékek után folyt be. Ez a bázisévhez képest 
3 százalékpontos átrendeződést jelent a dohánytermékek felől a többi termékcsoport irányába. 
A főbb termékcsoportok utáni pénzforgalmi bevételek az alábbiak szerint alakultak: 

− Az üzemanyagok esetében az adóbevétel 536 370,3 millió forintot tett ki, mely 
37 705,8 millió forinttal (7,6%-kal) magasabb az előző évi értéknél (498 664,5 millió forint). 
A növekedés a befizetések 36 795,4 millió forintos (6,7%-os) emelkedésének, és a kiutalások 
910,4 millió forintos (1,9%-os) csökkenésének együttes hatásaként adódott. A bevételek 
36,5%-át a benzin, 62,8%-át a gázolaj utáni befizetések adták, mely a bázisévhez képest 
1,3 százalékpontos átrendeződést jelent a gázolaj javára. A befizetések növekedése a gázolaj 
és a benzin forgalomnövekedésének köszönhető. 2014. évben – az előző évhez viszonyítva – 
a gázolaj szabadforgalma 8,1%-kal, a benziné 3,7%-kal növekedett. A kereskedelmi gázolaj 
visszatérítésnek köszönhetően 978 millió forinttal, a mezőgazdasági visszatérítések esetén 
524 millió forinttal kevesebb jövedéki adó került kiutalásra, míg egyéb jogcímeken 
593 millió forinttal nőtt a visszatérített jövedéki adó összege a bázishoz képest. 2014. évben 
az üzemanyag árak a bázisévi szintet benzin esetén átlagosan 2,6%-kal, gázolaj esetén 2,4%-
kal múlták alul. 

− A dohánytermékek jövedéki adóbevétele 287 870,4 millió forint volt, amely az előző 
évi értékhez (311 600,4 millió forint) képest 23 730,0 millió forinttal (7,6%-kal) alacsonyabb. 
Az alacsonyabb teljesülést a szabadforgalom csökkenése, illetve a piaci szerkezet 
átrendeződése (cigarettáról fogyasztási dohányra való forgalom-átterelődés) miatti adóalap 
csökkenés indokolta. 2014. évben a szabadforgalomba helyezések volumene a cigaretta esetén 
20,8%-kal csökkent, a fogyasztási dohány esetén pedig 8,9%-kal emelkedett. Ezáltal 
folytatódott az évek óta tapasztalható piaci átrendeződés, melyben jelentős szerepet játszik az 
ún. expandált dohányok terjedése. 

− A szeszesitalok és egyéb termékek jövedéki adóbevétele 94 689,3 millió forintot tett ki, 
amely 7635,6 millió forinttal (8,8%-kal) magasabb a bázisnál (87 053,7 millió forint), mely a 
forgalomnövekedés és a készletezés pozitív hatásának tudható be. Ez utóbbi az 
alkoholtermékek esetén következett be az év végén, mely a népegészségügyi termékadó egyes 
alkoholtermékekre történt 2015. január 1-jei kiterjesztéséhez köthető. 

2/3. alcím: Regisztrációs adó 

2014. évben regisztrációs adó címén nettó 18 810,1 millió forint pénzforgalmi bevétele 
származott a költségvetésnek, mely 18 886,9 millió forint befizetés és 76,8 millió forint 
visszautalás eredőjeként adódott. A nettó adóbevétel az éves előirányzatot 
(16 300,0 millió forint) 2510,1 millió forinttal (15,4%-kal) haladta meg, melynek hátterében a 
gépjárműpiac vártnál nagyobb mértékű fellendülése áll. Az adóbevétel a bázisév értékét 
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(15 608,4 millió forint) 3201,7 millió forinttal (20,5%-kal) lépte túl. A visszautalások aránya a 
bázisévhez képest csökkent, melynek hátterében a gépjárművek külföldiek részére történt 
értékesítésének csökkenése áll. 

Az év során 167,8 ezer darab személygépjárművet vontak regisztrációs adóigazgatási eljárás 
alá, ezek közül ténylegesen 167,6 ezer darab után folyt be regisztrációs adó (0,2 ezer darab 
után a regisztrációs adó visszatérítésre került). A volumenek 29,6%-kal haladták meg a bázis 
értékét. Ezen belül az új személygépjárművek 67,4 ezer darabot, a használtak 100,4 ezer 
darabot tettek ki, az előbbi 17,8%-os, az utóbbi 38,9%-os növekedést jelent a bázishoz képest. 
A regisztrációs adóeljárás alá vont személygépjárművek után kivetett adón belül az új 
gépjárművek utáni bevételek aránya 36,2%-ot, a használtak utáni 63,8%-ot ért el, mely 
0,3 százalékpontos átrendeződést jelent a használt autók javára. Az átlagos regisztrációs 
adótétel a bázisévi 118 ezer forint/darabról 109 ezer forint/darabra (7,6%-kal) csökkent. Ezen 
belül az új gépjárművek átlagos adótétele 98,2 ezer forint, mely a bázishoz képest 1,2%-os 
emelkedést mutat, a használt gépjárművek átlagos adótétele 116 ezer forint, mely a bázishoz 
képest 13,2%-os csökkenést jelent. A visszaesésben az első alkalommal történt hazai 
forgalomba helyezéseken belül a külföldről behozott régebbi használt autók megnövekedett 
aránya áll. 

A motorkerékpárok után mintegy 518 millió forint nettó regisztrációs adót fizettek, mely a 
volumen 6,9%-os növekedése mellett mintegy 8 millió forinttal (1,5%-kal) meghaladja a 
bázist. A használt motorkerékpárok behozatalának volumene 12%-kal nőtt, az újaké 6,3%-kal 
csökkent a bázis évhez képest. 

2/4. alcím: Távközlési adó 

2014. évben távközlési adó címén mintegy 55 955,0 millió forint bevétele származott a 
költségvetésnek, mely az éves előirányzattól (57 000,0 millió forint) 1045,0 millió forinttal 
(1,8%-kal) maradt el. Az alacsonyabb teljesülés hátterében az adóalap tárgyévben tapasztalt 
csökkenése áll. 

2/5. alcím: Pénzügyi tranzakciós illeték 

2014. évben 277 923,5 millió forint pénzügyi tranzakciós illeték folyt be a költségvetésbe. A 
bevétel a költségvetési előirányzatot (269 400,0 millió forint) 8523,5 millió forinttal (3,2%-
tal) múlta felül. Az előirányzat magasabb teljesülésének oka a Magyar Államkincstár vártnál 
nagyobb befizetése. A 2014. évi bevétel a 2013. évi bevételhez (259 614,3) viszonyítva 
18 309,2 millió forintos (7,1%-os) növekedést mutat. A bázis évhez mért túlteljesülés 
hátterében több tényező játszott szerepet: az illeték 2013. januártól hatályos, így az új 
adónemből első alkalommal 2013 februárjában realizálódott bevétel a bázis évben. További 
hatásként jelentkezik, hogy 2013. augusztus hónaptól az illeték mértéke emelkedett, és a 
készpénzfelvétel esetén eltörlésre került a tranzakciónként fizetendő 6000 forintos felső határ, 
ami növelte a bázisévhez képest a teljesülést. Másfelől 2013. szeptember-december 
hónapokban a pénzforgalmi szolgáltatók egyszeri befizetésének arányos része növelte a 
bázisévi bevételt, viszont 2014-ben ez már nem jelentkezett. A költségvetés bevételének 
34,3%-a a Magyar Államkincstárhoz, míg 65,7%-a az adófizetésre kötelezett piaci 
szereplőkhöz köthető. 

2/6. alcím: Biztosítási adó 

Biztosítási adóból 2014-ben a központi költségvetésnek 28 749,1 millió forint bevétele 
származott, így a 2014. évre tervezett 28 000,0 millió forint adóbevétel 749,1 millió forinttal, 
2,7%-kal magasabban teljesült. Az eltérést a biztosítási piac vártnál kedvezőbb alakulása 
okozta. 
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3. cím: Lakosság költségvetési befizetései 

3/1. alcím: Személyi jövedelemadó 

A 2014. évre vonatkozó költségvetés előirányzatként 1 550 000,0 millió forint személyi 
jövedelemadó-bevétellel számolt. A személyi jövedelemadóból ténylegesen befolyt 
költségvetési bevétel 1 589 055,4 millió forint. Az előirányzathoz viszonyított teljesítés 
39 055,4 millió forintos, 2,5%-os túlteljesülést mutat. Az előirányzatot meghaladó adóbevétel 
több tényező eredőjeként adódott.  

A túlteljesülésben kiemelt szerepet játszott a bruttó bér és keresettömeg, valamint az egyes 
elkülönülten adózó jövedelmek vártnál kedvezőbb alakulása. Ebben szerepet játszott a legális 
foglalkoztatás bővülése.  

A tervezettnél kevesebb KATA-ba átlépő adózó miatt az egyéni vállalkozók személyi 
jövedelemadó befizetései az előzetes várakozásokhoz képest túlteljesültek. 

A kifizetők által levont jövedelemadó a tervezetthez képest viszont alacsonyabban teljesült. 
Az elmaradásban kiemelt szerepet játszott a kamatok csökkenése, ugyanakkor a béren kívüli 
juttatások, és az egyes meghatározott juttatások növekedtek. 

A központi költségvetésbe 2014. évben befolyt személyi jövedelemadó-bevétel 
84 457,2 millió forinttal, 5,6%-kal volt magasabb a 2013. évi bevételnél 
(1 504 598,2 millió forint). 

3/2. alcím: Egyéb lakossági adók 

2014. évben a költségvetésnek egyéb lakossági adóbefizetésekből 443,9 millió forint bevétele 
származott, mely az éves előirányzatot (200,0 millió forint) 243,9 millió forinttal haladta meg. 
Az összes bevételből 16,9 millió forintot tett ki a bérfőzési szeszadó, 353,3 millió forintot a 
lakossági vámbefizetések, és 73,7 millió forintot a NAV értékesítési bevételi számlára 
érkezett összeg. A magasabb teljesülés a lakossági vámbevételek vártnál kedvezőbb 
alakulásának köszönhető. 

3/4. alcím: Lakossági illetékek 

Az illetékbefizetésekből a központi költségvetésnek 2014. évben 120 273,9 millió forint 
bevétele származott, amely a költségvetési előirányzatot (110 000,0 millió forint) 
10 273,9 millió forinttal (9,3%-kal) haladta meg. A túlteljesülés hátterében a NAV által kezelt 
örökösödési, ajándékozási és visszterhes illetékek magasabb teljesülése áll, melyet részben 
mérsékelt az eljárási illeték utáni bevételek alacsonyabb teljesülése. 

Az illetékbevételek a bázisévhez képest 12 841,7 millió forinttal (12%-kal) nőttek. A 
bevételek alakulását a szabályozóváltozásokon kívül a 2014-ben felfutó ingatlanpiac, 
valamint a gépjárműpiac növekedése határozta meg. 

3/5. alcím: Gépjárműadó 

Gépjárműadóból a központi költségvetés bevételi előirányzata 2014-ben 39 000,0 millió forint 
volt, amely 42 402,3 millió forintra (az előirányzatnál 3402,3 millió forinttal, 8,7%-kal 
magasabban) teljesült. A túlteljesülés a bázis magasabb teljesüléséhez és a gépjárműállomány 
bővüléséhez köthető.  

3/6. alcím: Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek 
különadója 

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 
2010. évi XC. törvény II. fejezete szabályozza a magánszemélyek úgynevezett 75%-os 
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különadóját. A 2014. évi költségvetési előirányzat 900,0 millió forint különadó-bevétellel 
számolt, a különadóból ténylegesen befolyt költségvetési bevétel 1 548,5 millió forint lett. A 
ténylegesen befolyt bevétel a törvényi előirányzatot 648,5 millió forinttal (72,1%-kal) haladta 
meg. 

3/7. alcím: Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 

Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díjból 2014-ben a központi költségvetésnek 
26,3 millió forint bevétele származott. 

4. cím: Egyéb költségvetési bevételek 

4/1. alcím: Vegyes bevételek 

A vegyes bevételek 2014-ben 28 018,4 millió forintot tettek ki, amely több mint 
háromszorosa volt a tervezettnek (az előirányzat 340,2%-a). 

A bevételek közül kiemelendő az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatban - a 
2014. évi költségvetésről szóló törvény 68. §-ának (5) bekezdése alapján – a települési 
önkormányzatok által a hiteltörlesztések fedezetére elhelyezett betétek, biztosítékok 
összegének befizetéséből származó 5221,2 millió forint. Ezzel a tétellel a költségvetési 
törvény nem számolt. A korábban átutalt összegekből a felszámolók 339,6 millió forintot 
fizettek vissza. A különféle díjakból, bírságokból, késedelmi kamatokból 374,6 millió forintos 
bevételt könyvelhetett el a büdzsé. Az állami kezességek vállalásához kapcsolódóan 2014-ben 
190,1 millió forint összegű kezességvállalási díj folyt be a központi költségvetésbe többnyire 
a lakáshitelekhez vállalt állami kezességek után. A korábban teljesített kiadások 
visszatérülésével kapcsolatban összesen 17 725,5 millió forint bevétele származott a 
költségvetésnek, mely közel hatszorosa volt a tervezettnek. Ebből kiemelendő a 
jogosulatlanul igénybevett lakásépítési támogatások és kedvezmények behajtásából, 
visszafizetéséből származó mintegy 3540,8 millió forint, az Ávr. 23. § (6) bekezdése 
értelmében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére elszámolási, 
valamint visszatérítési kötelezettséggel nyújtandó támogatásokból visszafizetett 1970,8 millió 
forint, valamint az előző évi maradványok átcsoportosításának technikai lebonyolításával 
kapcsolatban - pótelőirányzat ellensúlyozása címen - elszámolt 9863,7 millió forint. 

A korábban lehívott egyedi és jogszabályi kezességekből, valamint viszontgaranciákból 
keletkező állami követelések érvényesítéséből 2014-ben együttesen 4170,0 millió forint 
bevételt számolhatott el a költségvetés (az előirányzat 107,7%-a). E bevételek meghatározó 
tételei a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., az Agrár-vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány és a 
Mehib Zrt. által behajtott összegek visszatérülésének, illetve a NAV által - egyéb jogszabályi 
kezességek beváltását követően - behajtott követeléseknek az eredménye. A Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt. kezességbeváltásainak átlagos megtérülése 17,4%-os mértékű volt, 
hasonlóan az előző évhez, így a költségvetésnek 2093,6 millió forintot utalt át a társaság. Az 
Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 462,8  millió forintos befizetése, valamint a 
Mehib Zrt. által behajtott 677,3  millió forint mellett a további, jogszabályi kezességekből 
(lakás- és agrárkezességek) keletkező követelésekkel kapcsolatos bevételek jellemzően 
nagyszámú, és relatíve kisebb összegű befizetésekből származnak.  

Az 52 év felettiek számára a magánnyugdíjrendszerből a társadalombiztosítási 
nyugdíjrendszerbe 2009-ben lehetővé vált visszalépés folyamatával kapcsolatban - a korábban 
tévesen átutalt összegek visszatérítése miatt - összességében 2,2 millió forintos kiadása volt a 
költségvetésnek.  
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4/2. alcím: Központosított bevételek 

Központosított bevételek címen 2014-ben 241 954,0 millió forint teljesült, ami a törvényi 
előirányzat 93,4%-ának felelt meg. 

A különféle bírságbevételek együttesen 38 365,5 millió forintot tettek ki, mely kevesebb volt 
az előirányzatnál (86,6%). Ezen belül is kiemelendő az objektív közigazgatási bírságbevétel, 
ahol az eredetileg tervezett 20 000,0 millió forintnak alig több mint a fele folyt be. 

A környezetvédelmi termékdíjakból eredetileg 51 641,1 millió forintnyi bevétellel számolt a 
központi költségvetés, a tényleges 49 794,2 millió forintos teljesítés ettől kismértékben 
elmaradt (96,4%). Az előirányzathoz viszonyított elmaradás oka az elektromos és elektronikai 
berendezések termékkör esetében történt több milliárd forintos termékdíj visszaigénylés. 

Az egyéb központosított bevételekből összesen 18 475,6 millió forint teljesült, amely 
meghaladta az előirányzatot (113,6%). Mindez elsősorban a vízkészletjárulékból befolyt 
bevétel várakozáson felüli teljesítésének köszönhető. 

A megtett úttal arányos útdíjból összesen 127 534,9 millió forint bevétele származott a 
költségvetésnek, mely kevesebb volt a tervezettnél (95,3%). Ennek hátterében az áll, hogy az 
új díjrendszer bevezetése 2013. július 1-jén történt, emiatt a bevételek tervezése során számos 
tényező bizonytalan volt, pl. nem álltak rendelkezésre gyakorlati tapasztalatok a forgalmi 
teljesítményekről. Az úthasználói szokások is megváltoztak a díjrendszer bevezetésével: a 
felhasználók racionalizálták fuvarjaikat, valamint némileg változtak a preferált útvonalak is. 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1-jétől új fizetési 
kötelezettségként bevezette a hulladéklerakási járulékot. A hulladéklerakó üzemeltetője, 
illetve az ártalmatlanítási művelet végzője a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék 
mennyisége és fajtája alapján a hulladék hulladéklerakótól történő eltérítése, valamint az 
Európai Unió által meghatározott hasznosítási arányok teljesítése érdekében hulladéklerakási 
járulékot köteles fizetni. A lerakási járulék mértéke 2014. évben 6 000 forint/tonna volt. A 
hulladéklerakási járulékból befolyt 7783,8 millió forintos bevétel jelentősen, 40,1%-kal 
maradt el az előirányzattól. Ennek oka egyrészt, hogy a szelektív hulladékgyűjtés és a 
hulladékok hasznosításának előtérbe kerülésével csökkent a lerakott hulladék mennyisége, 
másrészt a járulék mértékének duplájára emelkedése (a 2013. évi 3000 forintról 2014-ben 
6000 forintra) – a rezsicsökkentés bevezetése és egyéb fizetési kötelezettségek terhe mellett – 
nehézségeket okozott a hulladékgazdálkodási társaságok működésében. 

5/1. alcím: Központi költségvetési szervek 

A központi költségvetési szervektől származó befizetések 2014-ban összesen 26 603,9 millió 
forint összeget tettek ki. A legjelentősebb tétel a teljesen saját bevételből gazdálkodó 
intézmények részére meghatározott befizetési kötelezettségek mintegy 25 521,1 millió 
forintos teljesítése. A 2013. évi előirányzat-maradvány terhére előírt befizetési 
kötelezettségből 291,6 millió forint, valamint az egyéb befizetések jogcímen 791,2 millió 
forint folyt be. 

5/2. alcím: Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések 

A Munkahelyvédelmi Akciótervvel összefüggő jogcím 9443,2 millió forint összegű 2014. évi 
teljesítési adat elmaradt a tervezett előirányzat – 23 500,0 millió forint – összegétől. Az 
eltérés annak köszönhető, hogy a központi költségvetési szervek és az önkormányzatok 
kisebb összeget vettek igénybe a 25 év alatti és 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem 
igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós 
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munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó szociális 
hozzájárulási adó kedvezményéből. 

5/3. alcím: Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati 
befizetések 

A 2014. évi költségvetési törvény 8004,0 millió forint bevételt irányzott elő. 

2013. január 1-jétől a 3000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok számára a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) kötelezően 
ellátandó feladattá minősíti az illetékességi területükön, saját tulajdonban lévő, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények működtetését. A 
működtetést a települések saját forrásuk terhére biztosítják. A kötelezettség alól – gazdasági 
helyzetükre való hivatkozással – a települések felmentést kérhetnek az államtól. Az állam a 
törvény adta lehetőségénél fogva ugyanakkor a feladatellátástól való felmentéssel 
egyidejűleg, bevételeihez mért hozzájárulás megfizetésére kötelezheti az önkormányzatot. 

Ennek keretében az állam döntött a kérelmek alapján az érintett önkormányzatok 
hozzájárulás-fizetési kötelezettségének havi mértékéről. 

A Nkt. 74. § (6) bekezdése szerint a hozzájárulás megállapítása a helyi önkormányzati 
képviselők soron következő választása évét követő szeptember 1-je és az azt követő 
önkormányzati képviselő-választás évét követő augusztus 31-ével bezárólag terjedő időszakra 
havonként azonos összegben történik, a felülvizsgálatra a helyi önkormányzati képviselők 
soron következő választását követő évben (2015-ben) kerül sor. 

A 2014. évre tervezett 8004,0 millió forint 2014. év végére, az állam által megállapított 
önkormányzati havi befizetések rendszeres teljesítése következtében 7904,5 millió forintra 
teljesült. 

5/4. alcím: Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap részére 2014-ben 10 000,0 millió forintos 
befizetési kötelezettség volt előírva. Az alap teljesítette a befizetést a tudás-intenzív, nagy 
hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző kutatásfejlesztési 
tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében. 

5/7. alcím: Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése 

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2014-ben összesen 184 677,7 millió forintot fizetett be a XLII. A 
költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetbe. 

A 2014. évi költségvetési törvény 26. § (5) bekezdése felhatalmazta a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős minisztert, hogy a 2014. évi központi költségvetés január–november 
havi előzetes tényadatai alapján az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben 
befizetési kötelezettséget határozzon meg a Nyugdíjbiztosítási Alap terhére, a XLII. A 
költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet javára. A Nyugdíjbiztosítási Alap e 
jogcímen teljesített befizetési kötelezettsége a 2014. évben 183 379,2 millió forint volt. 

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
végrehajtásáról szóló 2014. évi LXII. törvény 18. §-a alapján a Nyugdíjbiztosítási Alap 2013. 
évi 1298,5 millió forint összegű többletét befizette a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei 
és kiadásai fejezet Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése alcímére. 

5/9. alcím: Önkormányzatok befizetései 

A helyi önkormányzatok befizetései jogcím előirányzata 9733,6 millió forintra teljesült, 
amely több tényezőből tevődött össze. Tartalmazza a tárgyévet megelőző évi önkormányzati 
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elszámolások alapján, a kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ ellenőrzése során megállapított 
jogtalanul igénybe vett és a tárgyévben a központi költségvetésbe visszafizetett 
hozzájárulások és támogatások összegeit, 8911,8 millió forintot, valamint ezek igénybevételi, 
kiegészítő és késedelmi kamatát 819,2 millió forint összegben. Emellett tartalmazza még az 
önkormányzatok vállalkozási befizetéseit 2,6 millió forintot. 

7. cím: Egyéb uniós bevételek 

7/2. alcím: Vámbeszedési költség megtérítése 

A központi költségvetésnek a 2014. évben 10 986,3 millió forint nemzeti vám bevétele 
keletkezett. A 2014. évi költségvetés ezen a címen 9300,0 millió forintos előirányzatot 
tartalmazott, melyet a tényleges bevétel 1686,3 millió forinttal (18,1 %-kal) múlt felül. A 
felülteljesülés oka az importforgalom és az átlagvám szintjének felülteljesülése.  

A 2014. évi bevétel 2016,6 millió forinttal, 22,5%-kal haladta meg a 2013. év 
8969,7 millió forintos bevételét. Az éves nemzeti vámbevétel bázisalapú tervezésekor 
figyelembe vett mutatók: az import változása, a teljes importforgalomhoz viszonyított 
harmadik országos importforgalom aránya, illetve a vámtétel átlagos mértéke voltak. Ezek 
mellett a tervezés számolt az ún. egységes engedélyezés additív bevétel-módosító hatásával, 
vagyis azzal a tényezővel, hogy az engedélyek kiadásával a 25%-os nemzeti rész két tagállam 
között 50-50%-os arányban megosztásra kerülhet. Az egységes engedélyek után a 
költségvetésnek 36,4 millió forint bevétele keletkezett a más országokkal megosztott nemzeti 
vámbevételekből.  

7/3. alcím: Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 

Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése alcímen 2014-ben a magyar 
költségvetésbe 206,2 millió forint bevétel folyt be, amely 7,4%-kal haladja meg a tervezett 
előirányzatot. A kvótatulajdonosok 2014-ben összesen 824,9 millió forint termelési díjat 
fizettek az uniós szabályok alapján. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 
behajtott összegek 75%-25% arányban oszlanak meg az Európai Bizottság és a központi 
költségvetés között. 

7/4 alcím: Uniós támogatások utólagos megtérülése 

Az uniós támogatások utólagos megtérítéseként összesen 17 486,4 millió forint bevétel 
keletkezett, amely a tervezett előirányzat 76,2%-a. A teljesítés elmaradásánál közrejátszott, 
hogy december végén két Kohéziós Alap projektre érkezett zárásösszeg, de az már nem került 
bevételezésre. A részletek a következők: 

− A Kohéziós Alap projektjei közül két közlekedési és hat környezetvédelmi projektnél 
megtörtént az utolsó 20%-ra jutó uniós bevétel elszámolása összesen 14 072,5 millió 
forint összegben. 

− A 2004-2006-os programozási időszak Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív 
Programjának zárásösszegeként 2034,2 millió forint folyt be a központi költségvetésbe.  

− Hazai beruházásként indult, majd a Közlekedés Operatív Program finanszírozásába 
bevont 4–es metró projekt utólagos elszámolásából 789,3 millió forint bevétel 
keletkezett.  

− Az Európai Bizottság a Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) beruházások 
zárásösszegeként 405,1 millió forintot utalt át. 
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− A Leonardo da Vinci szakképzési program 1997-től 1999-ig tartó időszakára befizetett 
nemzeti hozzájárulás fel nem használt részének visszatérítéseként 185,3 millió forint 
érkezett az Európai Bizottságtól. 

8. cím: Tőke követelések visszatérülése 

A magyar állam külföldre és belföldre nyújtott deviza- és forint-hiteleiből eredő 
követeléseiből a 2014-ben befolyó bevétel 10 915,1 millió forint volt.  

8/1. alcím: Kormányhitelek visszatérülése 

A kormányhitelek visszatérülése alcím a volt rubel és dollár elszámolású országoknak 
korábban nyújtott kormányhitelek, illetve kereskedelmi szaldókövetelések bevételeit 
tartalmazza.  

A 2014. évre tervezett 350,1 millió forintos bevétellel szemben 335,6 millió forint bevétel 
keletkezett a forint árfolyamának tervezettől eltérő alakulása miatt. A bevétel két ország 
Albánia és Nicaragua törlesztésének eredménye. Az albán viszonylatú adósságtörlesztés 
2014-ben le is zárult.  

A még fennálló kormányzati követeléseink, Nicaragua kivételével, kétesnek minősülnek 
mivel lejártak, vagy a partnerország kitért az adósság rendezését célzó tárgyalások elől, vagy 
a tárgyalások eddig nem vezettek eredményre. 

8/2. alcím: Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése 

Az 1993-1995. évi bankkonszolidáció során a magyar állam több hitelintézetet is feltőkésített 
alárendelt kölcsöntőke kötvény formájában. E kötvényeknek a visszafizetése 2013-2014. 
években esedékes. A követelések visszatérülésére a tervezett 10 412,0 millió forinttal 
szemben a tényleges befizetés 10 579,5 millió forint volt. A tervezett összeg nem tartalmazta 
a 2014-ben esedékes törlesztések teljes körét, tekintve, hogy az egyik adós vitatta a 
visszafizetés mértékét és egyösszegű teljesítését. 2014-ben azonban az általa fizetendő 
összegnek egy részét teljesítette, emiatt kisebb összegű bevétel még várható a következő 
években is ezen a jogcímen. 

27. cím: Diákhitel tartozások részleges elengedése 

Ezen a címen eredetileg 4000,0 millió forint kiadást tervezett a költségvetés, tényleges 
kifizetés azonban végül nem történt. Ennek oka, hogy a diákhitel termékekhez kapcsolódó – 
jelenleg is érvényben lévő - kedvezmények áttekintése után új kedvezmény bevezetésére nem 
került sor. 

28. cím: Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 

A felsőoktatás finanszírozási formáinak átalakításához kapcsolódóan a Diákhitel Központ Zrt. 
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján 2012. októberétől - a 
korábbi szabad felhasználású diákhitel 1 termék mellett - bevezette a kötött felhasználású 
diákhitelt (diákhitel 2). A diákhitel 2 kizárólag a felsőoktatási képzés önköltségének 
finanszírozására vehető igénybe állami kamattámogatás mellett. A hallgatónak a diákhitel 2 
után csak 2% kamatot kell fizetnie, az ezen felüli kamatrészt az állam megtéríti. 2014-ben 
ezen a jogcímen kifizetett állami kamattámogatás 310,2 millió forint volt (az előirányzat 
61,5%-a), míg a támogatott hitelállomány 8487 millió forint. A diákhitel 2 szerződések száma 
év végére meghaladta a 15 365 darabot. 
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29. cím: Lakástámogatások 

29/1. alcím: Egyéb lakástámogatások 

A XLII. fejezet, 29. cím, 1. Egyéb lakástámogatások alcím törvényi előirányzata a 2014. 
évben 159 200,0 millió forint volt, amelyhez 80,4%-os teljesítéssel 127 959,9 millió forint 
kifizetés társult. Az egyéb lakástámogatások jogcímeit az árfolyam, a hozamok és az egyes 
konstrukciókat igénybe vevők létszáma mozgatja. Az elmaradás oka részben az említett 
paraméterek változásaira vezethető vissza. A 2014. évi kiadás a 2013. évinél 3,0%-kal volt 
kevesebb. A kiadási előirányzat támogatási jogcímek szerinti alakulásának főbb elemei a 
következők voltak. 

− Lakásépítési támogatás: 

A több gyermeket nevelő vagy vállaló családok számára új lakás építése vagy vásárlása 
céljára vissza nem térítendő lakásépítési támogatást nyújt a költségvetés. A támogatás 
finanszírozására a 2014. évben 983,9 millió forint került elköltésre. 

− Otthonteremtési kamattámogatás lakástulajdon-szerzésre, -korszerűsítésre: 

A 2012. évtől létező konstrukció a lakástulajdon-szerzést (új lakás építése, új és használt lakás 
vásárlása) és -korszerűsítést segíti elő oly módon, hogy a költségvetés kamattámogatást nyújt 
az arra jogosultaknak. E jogcímen 1392,9 millió forint kiadása keletkezett a költségvetésnek. 

− Otthonteremtési kamattámogatás otthonvédelmi célra: 

A devizahitelesek megsegítésére a bankokkal kötött megállapodás részeként került 
bevezetésre a rendszer. A forintra váltott lakáscélú devizahitelek kamattámogatására és a 180 
napon túli késedelmes vagy felmondott deviza-jelzáloghitellel terhelt lakóingatlan 
megvásárlására igénybe vett kölcsön kamattámogatására 5,9 millió forintot fordított a 
költségvetés. 

− Árfolyamgát támogatása: 

A devizahitel-adósok megsegítése érdekében került bevezetésre 2012-ben az árfolyamgát 
rendszere, melynek célja a konstrukciót igénybe vevők terheinek lényeges csökkentése. Az 
árfolyamgátba belépő lakáscélú devizahitelesek támogatása (mentesített követelésrész, a 
közszférában dolgozók vissza nem térítendő támogatása, kamattámogatása) 27 619,0 millió 
forint költségvetési kiadással járt.  

− Jelzáloglevelek kamattámogatása: 

2009. július 1-jét megelőzően a jelzáloglevelek kamattámogatásával nyújtott hitelt új lakás 
építésén, vásárlásán kívül használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez 
lehetett igénybe venni. A törlesztés első húsz évében a kölcsön kamatainak megfizetéséhez az 
állam költségvetési támogatást ad. 

A 2013. évi 39 297,1 millió forinthoz képest 2014-ben az igénybevétel 33 671,3 millió 
forintot tett ki, ami 14,3%-os csökkenést jelent. A mérséklődés oka a fajlagos kamattámogatás 
és az átlagos hitelállomány csökkenése.  

− Kiegészítő kamattámogatás: 

2009. július 1-jét megelőzően kiegészítő kamattámogatású hitelt lehetett igényelni új lakás 
építéséhez vagy vásárlásához. Az állam a házaspárok vagy a gyermeket eltartók által felvett 
hitelek kamataihoz nyújtott támogatást, legfeljebb 20 évre. E támogatási forma igénybe 
vehető volt önkormányzat, gazdasági társaság vagy vállalkozó által magánszemély részére 
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eladás, illetve bérbeadás céljára történő lakásépítéshez vagy közművesített telek 
kialakításához. 

A 2014. évi költségvetési hatás 10 995,8 millió forintot tett ki, amely 43,6%-kal volt kevesebb 
az előző évinél. A csökkenést a fajlagos kamattámogatás és az átlagos hitelállomány 
csökkenése együttesen eredményezte. 

− Fiatalok és többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek kamattámogatása: 

A kamattámogatott kölcsönt a 2009. év második felétől a 35 év alatti fiatalok, valamint az 
eltartott gyermekek számától függően a 45 év alatti kettő vagy többgyermekes családok új 
lakás építéséhez, vásárlásához vehetik igénybe. A támogatás az életkortól és a gyermekek 
számától függetlenül lakás korszerűsítéséhez is felhasználható.  

A 2014. évben az e jogcímen megjelenő kiadás 322,0 millió forint volt, ami az előző évhez 
képest 46,6%-os csökkenést jelent. A változás oka a fajlagos kamattámogatás mérséklődése. 

− Lakásépítési kedvezmény: 

2009. július 1-je előtt a lakásépítés, új lakás vásárlása céljára felvett kölcsönök csökkentésére 
volt folyósítható többek között a lakásépítési kedvezmény. Az előirányzatból e célra a 2014. 
évben 2193,9 millió forint összegű támogatás került kifizetésre. 

− Megelőlegezett lakásépítési kedvezmény: 

A gyermektelen fiatal házaspár két gyermek, vagy egy házaspár egy meglévő gyermek 
esetében további egy gyermek vállalása után 2009. július 1-jéig igényelhette a lakásépítési 
kedvezmény kölcsönként való megelőlegezését. A megelőlegezett kedvezmény új lakás 
építésére vagy új lakás vásárlására volt nyújtható. A megelőlegezés időtartama alatt az 
adósnak nem kell a kölcsönt törlesztenie, az esedékes kamatokat a hitelintézet a központi 
költségvetéssel számolja el. A gyermekvállalás határideje egy gyermek esetében 4 év, két 
gyermek esetében 8 év. A 2014. évi kiadás 2097,3 millió forint volt. A 2014. évi összegből a 
megszületett gyermekek utáni – a kölcsönök kiegyenlítésére kifizetett – kedvezmény 
2291,6 millió forint volt. Az állam által az ügyfél helyett kifizetett kamatok és költségek 
visszatérítése – figyelembe véve a gyermekvállalás elmaradása esetén visszafizetett kamatot 
és költséget is – 194,3 millió forint bevételi többletet eredményezett. 

− Fiatalok otthonteremtési támogatása: 

A gyermeket nevelő 35 év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek vissza 
nem térítendő támogatást igényelhettek, ha használt lakást vásároltak és a támogatásra 2009. 
július 1-je előtt jogosultságot szereztek. A költségvetési kiadás 2014-ben 177,7 millió forintot 
tett ki. 

− Lakás-takarékpénztári megtakarítás támogatása: 

A lakás-takarékpénztári betéteket az állam 30%-os mértékben támogatja, de magánszemélyek 
esetén éves szinten maximum 72 ezer forinttal, míg társasházaknál lakásszámtól függően 180 
és 324 ezer forint közötti összeggel. A lakás-takarékpénztári megtakarítások támogatására 
fordított kiadás 15,3%-kal emelkedett, így e célra 40 906,3 millió forint került felhasználásra. 
A növekedés oka, hogy e megtakarítási forma egyre népszerűbb a lakosság körében, a 
szerződések száma folyamatosan nő. 

− Adó-visszatérítési támogatás: 

2005. február 1-jétől nem igényelhető, emiatt a költségvetési kiadás fokozatosan mérséklődik. 
2014-ben már csak a korábbi jogszabályi feltételek szerint jogosultságot szerzett lakást építők 
igényelhették. Erre a célra 2014-ben 1,9 millió forint került a költségvetésből kifizetésre.  
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− Mozgáskorlátozottak támogatása: 

A mozgáskorlátozott személyek lakásuk akadálymentesítésére vehetik igénybe ezt a 
támogatást. Ezen a jogcímen 2014-ben a költségvetési kiadás 74,1 millió forint volt, amely az 
igénylők számának növekedése következtében 15,6%-kal több, mint a 2013. évben. 

− Törlesztési támogatás: 

Az 1988. január 1. és 1993. december 31. között hatályban lévő jogszabályok alapján felvett 
hitelek törlesztéséhez 15-80% közötti támogatást vállalt az állam. 2014. évben az érintett 
hitelek vonatkozásában a költségvetésnek nem volt kiadása, ugyanakkor – a jogtalan 
igénybevétel visszafizetése miatt – 3,2 millió forint összegű bevétel keletkezett. 

− Folyósítási költség és költségtérítés: 

Lakástámogatások (lakásépítési támogatás, lakásépítési kedvezmény, kamattámogatások stb.) 
folyósítása esetében a hitelintézeteket 1,5%, a megelőlegezett lakásépítési kedvezmény, 
valamint a fiatalok otthonteremtési támogatása után 3% költségtérítés illeti meg. A 2014. évi 
teljesítés 868,0 millió forint, ami 23,0%-kal kevesebb, mint a 2013. évi - 1127,1 millió forint 
összegű - kiadás.  

− Megvásárolt hitelállomány után járó költségtérítés: 

A kölcsönök vagy önálló zálogjog megvásárlása miatt felmerülő költségek megtérítésére a 
jelzálog-hitelintézet a megvásárlás időpontjában az érintett kölcsönszerződés alapján fennálló 
tőketartozás 0,5%-át fizeti meg az értékesítő hitelintézet számára. Ezt az összeget a jelzálog-
hitelintézet utólag megigényelheti a Magyar Államkincstártól.  

A kiadás a 2013. évi 1,8 millió forintról annak 38,9%-ára, 0,7 millió forintra mérséklődött.  

− Lakáscélú hitelek állami megtérítési kötelezettsége: 

Az 1988. december 31-éig hatályban lévő jogszabályok alapján az eredetileg fix kamatra 
nyújtott lakáshitelekre az állam 100%-os megtérítési kötelezettséget vállalt. A megtérítési 
kötelezettséget akkor érvényesítheti a hitelintézet, ha bizonyítja, hogy minden jogszerű 
eszközt igénybe vett a tartozás behajtására és még így is maradt fenn követelése. 1989. január 
1-jétől e támogatási forma megszűnt, majd 1994. január 1-jével újraindult. Az állam 80%-os 
garanciát vállalt lakás építésére vagy vásárlására nyújtott hitelekre, behajthatatlanság esetén. 
Megtérítési kötelezettség érvényesítésére kizárólag a 2004. május 1-je előtt kötött 
kölcsönszerződések esetében van lehetőség. A végrehajtások során befolyt összegeken felül 
megmaradt és beváltott megtérítési kötelezettség 841,0 millió forint kiadást okozott a 
költségvetésnek.  

− Fix kamatok kiegészítése: 

Az 1988. december 31. előtt hatályban lévő jogszabályok alapján nyújtott és az 
1990. évi CIV. törvény által felemelt kamatozású kölcsönök adósai 12% kamatot fizetnek, 
amit a költségvetés az 1991. évi XCI. törvény 86. §-a alapján a mindenkori lakáscélú 
bankkölcsönök kamatmértékére kiegészít. 1999. január 1-jétől a kiegészítés a mindenkori 
jegybanki alapkamat 1,2-szeres mértékéig terjedhet. Erre a célra a 2014. évben 0,2 millió 
forint került felhasználásra.  

− Lakásra megtakarítók áruvásárlási kölcsöne: 

Az arra jogosultak ifjúsági lakás-takarékbetét alapján vehetik igénybe e kedvezményt. Ifjúsági 
lakás-takarékbetét szerződést 1997 óta már nem lehet kötni, de a még fennálló szerződésekre 
igénybe lehet venni az állami támogatást. Erre a célra a költségvetési kiadás a 2014. évben 
0,9 millió forint volt. 
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− Víziközmű-hitelek kamattámogatása és az önkormányzati lakástámogatási hitel: 

A helyi jelentőségű közcélú közműlétesítményeknek vagy az egyedi szennyvízelvezetés 
építési munkáihoz felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében 70%-át, a második öt 
évében 35%-át – a kölcsönt igénylő társulat helyett – a költségvetés a hitelintézetnek 
megtéríti. A kamatkedvezmény számítási alapja legfeljebb az egyéves futamidejű állampapír 
referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 1,3-szerese lehet. A 2014. 
évi teljesítés 844,0 millió forint, ami a 2013. évi kiadáshoz képest 44,6%-os csökkenést jelent. 
Ennek oka a hitelállomány csökkenése. 

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a települési 
önkormányzatok által a tulajdonukban álló lakások felújítására felvett – a költségek legfeljebb 
50%-áig terjedő – hitelintézeti kölcsön piaci kamatainak 70%-át a költségvetés átvállalja. 
2014-ben a felhasználás 39,4 millió forint volt.  

− Egyéb kamattámogatás: 

E jogcímbe a társasházi, lakásszövetkezeti épületek közös részeinek felújítására felvett hitelek 
kamattámogatása és a régi, 2000. február 1-je előtti feltételekkel felvett új lakásépítési -, 
vásárlási hitelek kamattámogatása tartozik. 

A felújítási hitel kamattámogatása akkor igényelhető, ha a társasház eleget tett felújításialap-
képzési kötelezettségének. A felvett hitel kamatainak a törlesztés első öt évében a 70%-át, a 
második öt évében a 35%-át – a kölcsönt igénylő társasház, lakásszövetkezet helyett – a 
költségvetés a hitelintézetnek megtéríti.  

A 2000. február 1-je előtti feltételek szerint új lakás építésére/vásárlására kötött, támogatott 
hitelek kamatából a törlesztés első öt évében 4%-ot, második öt évében 3%-ot, harmadik öt 
évében 1%-ot az állam megtérít a hitelintézetnek.  

A 2014. évi költségvetési kiadás 4939,7 millió forint volt, mely az előző évihez képest 
20,1%-os csökkenést jelent.  

− Egyéb: 

A pályázatkezelési költségekből és a kényszerbérletek felszámolásából a költségvetésnek 
2014. évben 27,0 millió forint kiadása keletkezett. 

− Előleg és elszámolás különbözete: 

Itt szerepel a december hónapban a hitelintézeteknek kifizetett előlegek összege, mellyel a 
következő év első hónapjában számolnak el. 

30. cím: Vállalkozások folyó támogatása 

30/2. alcím: Egyéb vállalati támogatások 

A Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 
átvállalása jogcím előirányzata terhére került sor a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit 
Közhasznú Kft. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. év december hó 31-ig keletkezett 
baleseti járadékoknak és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeknek a 
társaság részére történő megtérítésére. A jogcím 2014. évi előirányzata 225,0 millió forint 
volt, az attól 5,9%-kal elmaradó teljesítés 211,7 millió forintot tett ki. 

Az Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás jogcím előirányzata terhére került sor a 
korábbi évek során a vállalkozások folyó támogatásai között szerepelt, de azóta már megszűnt 
egyes támogatások 2014. évi, előre nem látható kötelezettségeinek és befizetéseinek 
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elszámolására. A jogcím 2014. évi előirányzata 5,0 millió forint volt, míg a kifizetés összege 
0,8 millió forintot tett ki. 

30/3. alcím: Normatív támogatások 

Az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcímcsoport előirányzata biztosít fedezetet a 
szakosított hitelintézet által a magyar áruk és szolgáltatások exportjának finanszírozása 
érdekében nyújtott hitelek kamatának, valamint az e célt szolgáló finanszírozási költségek 
különbözetének költségvetési támogatására. 

A jogcímcsoport 2014. évi előirányzata 14 000,0 millió forint volt, míg az azt 11,9%-kal 
meghaladó kifizetés 15 663,3 millió forintot tett ki. A teljesítés törvényi felhatalmazás alapján 
külön szabályozás nélkül is eltérhetett az előirányzattól. A kifizetés összege a bank 
tevékenységét szabályozó 1994. évi XLII. törvény 6. § (4a) bekezdésében foglaltak alapján a 
kamatkiegyenlítési támogatásokon túl tartalmazza az IFC Trust Fund nemzetközi fejlesztési 
együttműködési alaphoz történő csatlakozás kapcsán az Eximbank Zrt. részére folyósított 
1324,1 millió forintot is. 

A kamatkiegyenlítés kiadási előirányzatának kihasználtsága alapvetően a növekvő hitelezési 
aktivitás és az újonnan bevezetett támogatási jogcímek miatti növekedésre, kisebb részben 
pedig az Eximbank Zrt. forrásköltségének csökkenésére vezethető vissza. Ez utóbbit a bevont 
piaci források alacsonyabb kamatszintje eredményezte. Az Eximbank Zrt. által folyósított 
hitelek összege a 2014. évben 318,0 milliárd forintot tett ki, amely több mint 100 milliárd 
forinttal haladja meg a 2013. évi értéket. 

30/4. alcím: Fuvarozók kamattámogatása 

A Fuvarozók kamattámogatása alcím előirányzata terhére került sor az Útdíj Hitelprogram 
keretében folyósított kis- és középvállalkozói kölcsönök központi költségvetési támogatására. 
A program keretében az állam a hitelszerződések tőkeösszegére vetített évi 4%-os mértékű 
kamattámogatást nyújtott, amely a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-n (KAVOSZ) 
keresztül volt igényelhető. 

Az alcím 2014. évi előirányzata 600,0 millió forint volt, míg az annak mindössze 2,7%-át 
kitevő teljesítés 16,2 millió forintot tett ki. Az alacsony mértékű kifizetés oka egyrészt, hogy a 
fuvarozási kis- és középvállalkozások a felmerült útdíjak összegét részben kigazdálkodták, 
részben megrendelőikre hárították át, másrészt a vonatkozó költségeik finanszírozását a már 
rendelkezésükre álló folyószámlahitel-kereteikből is biztosítani tudták. 

A 2014. év végi állapot szerint a KAVOSZ által 581,5 millió forint hitelösszegben megkötött 
– állami kamattámogatással érintett – kölcsönszerződések száma 89 darab volt, míg a fennálló 
tőketartozás állománya 457,1 millió forintot tett ki. 

31. cím: Szociálpolitikai menetdíj támogatás 

A szociálpolitikai menetdíj támogatást a központi költségvetés az állam által előírt, a 
személyszállítási közszolgáltatások keretei között biztosított utazási kedvezmények igénybe 
vételével megvalósuló utazások okozta szolgáltatói bevétel-elmaradás ellentételezéséhez 
nyújtja. 2014-ben összesen 103 243,9 millió forint szociálpolitikai menetdíj támogatás 
kifizetése történt meg, amely összeg csupán 0,7%-kal maradt el a törvényi kiadási 
előirányzattól. 

A 2014. évi 104 000,0 millió forint kiadási előirányzat 11,8%-kal haladta meg az előző évi 
értéket. Az előirányzat növelésének célja a kedvezményes utazásokhoz tartozó szolgáltatói 
bevételkiesés magasabb szintű kompenzálása, illetve a megfelelő színvonalú szolgáltatás-
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ellátás biztosítása volt a közúti és a vasúti személyszállító társaságok pénzügyi egyensúlyának 
erősítésén keresztül.  

32. cím: Egyéb költségvetési kiadások 

32/1. alcím: Vegyes kiadások 

Vegyes kiadások címen 2014-ben 15 852,1 millió forint, azaz a törvényi előirányzat 67,4%-a 
került kiutalásra a következők szerint: 

A felszámolásokkal kapcsolatos állami helytállás miatt 2399,4 millió forint (az előirányzat 
80,0%-a) volt a költségvetés kiadása 2014-ben.  

Szanálással kapcsolatos költségvetési kifizetésre 2014-ben nem került sor. 

A magán és egyéb jogi személyek kártérítésére összesen 1158,9 millió forint került 
kifizetésre, mely több mint kétszerese volt a tervnek (pontosan 231,8%-a). A kiadások közül a 
legnagyobb tételeket az ICSID (a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja) 
előtti peres ügyekben kifizetett összesen 803,4 millió forint, valamint az Emberi Jogok 
Európai Bírósága által a Magyar Állam terhére megítélt összesen 309,9 millió forintos 
kártérítés képviselték. 

A védelmi felkészítés előirányzatai többek között a fővárosi és megyei védelmi bizottságok 
működésére, a területi és helyi védelmi igazgatás feladatainak ellátására, a védelmi igazgatás 
informatikai rendszerének fenntartására és fejlesztésére, valamint a speciális objektumok 
üzemeltetésére nyújtottak fedezetet. Az eredetileg tervezett összesen 1597,0 millió forint a 
honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról szóló 1146/2014. (III. 18.) Korm. határozat alapján teljes egészében 
átcsoportosításra került, közvetlen kifizetés erről a sorról nem történt.  

A nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások egyenlege 2014-ben – a megszokottól eltérően - 
nem rontotta, hanem 252,1 millió forinttal javította a költségvetés egyenlegét. Ez a típusú 
kiadás az Áht. 83. §-ának (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok által a nettó 
finanszírozás keretében előleg módján igénybevett, de később majd inkasszálásra kerülő 
támogatások egyenlegét foglalja magában.  

Az egyéb vegyes kiadások 4024,2 millió forintot tettek ki, mely lényegében megegyezett az 
előirányzattal (100,6%). Itt kerültek elszámolásra a kincstári átutalásokhoz kapcsolódó GIRO 
díjak, VIBER forgalmi jutalékok, bankközvetítői díjak, MNB jutalékok, postai szolgáltatás 
díjai, SWIFT szolgáltatási díjak, KELER értékpapír számlavezetési díjak, valamint egyéb más 
díjak is. 

Az adóbevallások feldolgozása és a kedvezményezettek igazolása alapján a személyi 
jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására történő felajánlásokból 7000,0 millió forintot 
(89,7%) utaltak át a civil kedvezményezettek javára.  

A Mehib Zrt.-nek a korábbi évek biztosítási eseményeihez kapcsolódó behajtási tevékenység 
eredményeként beérkezett tőke-megtérülés után a vonatkozó jogszabályok alapján a megtérült 
követelés 5%-ának megfelelő jutalékot, azaz együttesen 20,6 millió forintot fizetett az állam, 
ami jelentősen meghaladta az előirányzatot.  

A 2004. évi EU csatlakozást megelőző időszakra vonatkozóan vám és importbefizetések 
bevételeként elszámolt, de az ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték és egyéb vámvisszatérítések 
fedezetére 1,0 millió forintos keretet tervezett a költségvetés, tényleges kifizetés azonban nem 
történt. 
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A gazdálkodó szervezetek által korábban befizetett termékdíjak visszaigénylésével 
kapcsolatos kifizetés 1500,1 millió forintot tett ki, mely elmaradt a tervezettől (az előirányzat 
92,6%-a).  

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba lépésével teljesen átalakult a 
hulladékgazdálkodás rendszere. Az új szabályozás kialakulásának elősegítése miatt a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetése támogatásra szorult. Az előirányzat három 
tárca speciális feladatainak finanszírozását biztosította. A Belügyminisztériumnál az 
ideiglenes és szükség ellátást a hulladék közszolgáltatás területén, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnál a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetésének biztosítását, 
valamint a Vidékfejlesztési Minisztériumnál a közszolgáltatáshoz kapcsolódó szakmai 
feladatok ellátását. A hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások fedezetére 
5000,0 millió forintot tervezett a költségvetés. A Kormány az 1769/2014. (XII. 18.) sz. 
határozatában ebből az összegből 4180,0 millió forintot átcsoportosított a Földművelésügyi 
Minisztérium fejezet javára, ennek az elköltése tehát nem ezen a soron jelent meg kiadásként, 
a fennmaradó rész pedig nem került felhasználásra. 

2014-ben két egyedi állami kezességvállalásról szóló felhatalmazás alapján végzett pénzügyi 
lebonyolításért és véleményezésért összesen 1,0 millió forint közreműködési díjat fizetett a 
költségvetés az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nek. A közreműködési díj előirányzattal 
nem rendelkezett, mivel a tervezéskor konkrét egyedi kezességvállalásokról nem állt 
rendelkezésre információ. 

33. cím: Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítésére a 2014. évi költségvetés 
32 319,5 millió forint összegű előirányzatot tartalmazott tizenegy alcímre bontva. Az 
előirányzat külön módosítás nélküli túllépésére a 2014. évi költségvetési törvény 5. számú 
mellékletének 45. pontja adott felhatalmazást. 

A tényleges kifizetés 18 946,9 millió forint volt. A kezességbeváltási kiadás kevesebb lett a 
tervezettnél, melynek alapvető oka, hogy a kis-és középvállalkozások finanszírozásához 
kapcsolódó állami viszontgaranciák, a lakáshitelekhez kapcsolódó állami kezességek, illetve 
az MFB Zrt. által nyújtott hitelekhez/vállalt garanciákhoz az állam által vállalt kezességek 
érvényesítése kedvezőbben alakult a vártnál, jelentősen csökkent. 

A beváltások kezességtípusonkénti bemutatását az Általános indokolás 2.13. pontja 
tartalmazza. 

34. cím: Kormányzati rendkívüli kiadások 

34/2. alcím: Pénzbeli kárpótlás 

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
1992. évi XXXII. törvény alapján járó kárpótlási életjáradék 2014. évi költségvetési 
előirányzata 1670,9 millió forint volt, a tényleges teljesítés pedig 1705,7 millió forintot tett ki. 
Ez az előző évhez képest 16,7%-os csökkenést jelentett, melyben alapvetően az időközben 
bekövetkezett létszámcsökkenés játszott szerepet. Az év folyamán havonta átlagosan 9420 fő 
részesült életjáradékban, míg a 2013. évi átlagos havi létszám 11 040 fő volt. A 2014. évben 
az egy főre számított havi átlagos ellátás 15 376 forintot tett ki. A pénzbeli kárpótlás 
alapösszegének éves emelése a 317/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján (2,4%) 
megtörtént.  

Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő, az 1997. évi X. törvény alapján járó kárpótlási 
életjáradék esetében a tényleges teljesítés 2677,6 millió forintot tett ki, ami kismértékben 
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magasabb az előirányzatnál (2650,3 millió forint), az előző évhez képest pedig 20,3%-os 
növekedést jelent. A költségvetési törvény 58. § (3) bekezdése a havi életjáradék összegének 
33,4%-os emelését írta elő 2014. március 1-jétől, 2014. január 1-jei visszamenőleges 
hatállyal. Az év folyamán az előző évhez képest azonban mintegy 7,1%-os létszámcsökkenés 
következett be. Így az év folyamán havonta átlagosan 7204 fő részesült életjáradékban, 
melynek átlagos havi összege 30 612 forintot tett ki.  

A pénzbeli kárpótlás folyósítási költségeire előirányzott 72,7 millió forint kifizetésre került a 
folyósító Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság részére. 

35. cím: Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 

35/1. alcím: Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 

35/1/1. 2014. évi kompenzáció 

A 2014. évi központi költségvetési törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetés 
céltartaléka (közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen) terhére fedezték a 
költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél 
foglalkoztatottak részére a 2014. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi 
juttatásokat és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat és szociális 
hozzájárulási adót. A 2014. évi kompenzációval kapcsolatos kiadásaira az ONYF is részesült 
támogatásban e céltartalékból, melynek összege 63,6 millió forintot tett ki. Az előirányzat 
átcsoportosítására a Kormány 1201/2014. (IV. 1.), illetve 1746/2014. (XII. 15.) számú 
határozatai alapján került sor. 

35/1/7. Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 

A 2014. évi központi költségvetési törvény 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés 
céltartalékából (különféle kifizetések alcímen) került finanszírozásra az ONYF Prémiumévek 
programmal kapcsolatos kiadásai. A költségvetési törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint az átcsoportosításra az államháztartásért felelős miniszter kapott felhatalmazást. Ennek 
összege 2014-ben 7,8 millió forintot tett ki. 

35/2. alcím: Egészségbiztosítási Alap támogatása 

35/2/2. 2014. évi kompenzáció 

A 2014. évi központi költségvetési törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetés 
céltartaléka (közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen) terhére fedezték a 
költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél 
foglalkoztatottak részére a 2014. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi 
juttatásokat és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat és szociális 
hozzájárulási adót. A 2014. évi kompenzációval kapcsolatos kiadásaira az OEP is részesült 
támogatásban e céltartalékból, melynek összege 47,0 millió forintot tett ki. Az előirányzat 
átcsoportosítására a Kormány 1201/2014. (IV. 1.), illetve 1746/2014. (XII. 15.) számú 
határozatai alapján került sor. 

35/2/4. Járulék címen átadott pénzeszköz 

Az Egészségbiztosítási Alap 2014. évi bevételét képezte a járulék címen átadott 
pénzeszközként tervezett támogatás, amely az alap költségvetésében a költségvetési 
hozzájárulások között, önálló jogcímcsoporton jelent meg. Ez az előirányzat a biztosítási 
jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkező személyek (nyugellátásban 
részesülők, kiskorú személyek, felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók stb.) után fizetett 
fix összegű egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetéül szolgált. A 370 413,3 millió forintos 
előirányzat teljes mértékben átutalásra került az alap részére.  
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35/2/5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz 

A rokkantsági, rehabilitációs ellátások folyósításának fedezetére az alap a központi 
költségvetésből támogatásban részesült, melynek 2014. évi törvényi előirányzata 
345 000,0 millió forint volt. A teljesítés 335 731,0 millió forintot tett ki, összhangban az e 
célú kiadások alakulásával. Az előirányzat felhasználására vonatkozó szabályt a költségvetési 
törvény III. fejezete (A központi alrendszeren belüli elszámolások, kapcsolatok) tartalmazta, 
az előirányzat - jellegéből következően - a központi alrendszer azon előirányzatai közé 
tartozott, amelyek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól (a költségvetési 
törvény 5. melléklete alapján). 

35/2/6. Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 

A 2014. évi központi költségvetési törvény 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés 
céltartalékából (különféle kifizetések alcímen) került finanszírozásra az OEP Prémiumévek 
programmal kapcsolatos kiadásai. A költségvetési törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint az átcsoportosításra az államháztartásért felelős miniszter kapott felhatalmazást. Ennek 
összege 2014-ben 53,8 millió forintot tett ki. 

35/2/8. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak 

A Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 2014. évi előirányzata 
92 185,0 millió forint volt, az előirányzat teljes mértékben átutalásra került az alap részére. A 
támogatás az alap bevételeiből kieső szociális hozzájárulási adó pótlását szolgálta. 

35/2/9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás 

2014-ben a kiadások támogatására átadott pénzeszköz előirányzata 109 787,6 millió forint 
volt, az alap költségvetése egyensúlyi helyzetének biztosítása ennél 16 168,0 millió forinttal 
kevesebb pénzeszközátadást (93 619,6 millió forint) igényelt. A támogatás folyósításának 
szabályait a költségvetési törvény III. fejezete (A központi alrendszeren belüli elszámolások, 
kapcsolatok) tartalmazta.  

36. cím: Nemzetközi elszámolások kiadásai 

A nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások 8789,6 millió forintos összege 
137,5 millió forinttal haladta meg az előirányzott összeget, mely alapvetően az árfolyamok 
alakulásának, továbbá két kisebb tervezett hozzájárulás elmaradásának a következménye. 

36/1. alcím: Nemzetközi tagdíjak 

Az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetek és pénzintézetek részére fizetett alaptőke-
hozzájárulás és tagdíj 7548,7 millió forint 2014. évi kiadása 308,9 millió forinttal haladta meg 
a tervezett összeget. E kiadások közül a legnagyobb tételt (5639,2 millió forint) a 2013-ban új 
kiadásként jelentkező EIB alaptőke-emelés jelentette. A tőkeemelés végrehajtását 3 év alatt 
kell teljesíteni. Ezen alcím tartalmazta továbbá a Világbank alaptőke-emelésének és 
értékállósága biztosításának, az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapja (CEB) 
tagdíjának, valamint a Bruegel tagdíjnak a kifizetéseit is. 

A nemzetközi tagdíjak előirányzattól történő eltérésének okát a forint árfolyamának 
tervezettől eltérő alakulása okozta. 

36/2. alcím: Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 

A nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenységből eredő 1206,3 millió forint kiadást 
2014-ben nagyrészt a Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) alaptőkéjéhez történő 
hozzájárulás (1192,1 millió forint), valamint kis mértékben a legkevésbé fejlett, súlyosan 
eladósodott (HIPC) országok adósságainak rendezésére kidolgozott nemzetközi programban 
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való közreműködés jelentette (14,2 millió forint). Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 
(EBRD) által kezelt Nyugat-balkáni Alaphoz való hozzájárulás és az EU Szomszédsági 
Beruházási Eszköz (NIF) címén tervezett kifizetés 2014-ben nem történt meg, mivel az év 
folyamán a tagországok nem hoztak döntést a hozzájárulásról. E kifizetések elmaradásának 
következtében a nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenységből eredő kiadások 
166,0 millió forinttal maradtak el az előirányzattól.  

36/3. alcím: Egyéb kiadások 

Az egyéb kiadások 40,0 millió forint előirányzatából 34,6 millió forint kifizetés teljesült. A 
kiadás kisebb részét letétőrzési díj, nagyobb részét – 28,7 millió forintot – az EBRD ország-
csoport megállapodás szerinti hozzájárulás 2014. évre eső részletének befizetése tette ki. 

37. cím: Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 

37/1. alcím: Áfa alapú hozzájárulás 

ÁFA alapú hozzájárulás alcímen az uniós költségvetésbe 2014-ben 37 170,0 millió forint 
összegű teljesítés történt. A 36 547,9 millió forint összegű tervezett előirányzattól való 
eltérést az előző évről áthúzódó költségvetés-módosítások és a korábbi évek áfa egyenlegének 
utólagos korrekciója magyarázza. 

37/2. alcím: GNI alapú hozzájárulás 

GNI alapú hozzájárulás alcímen az uniós költségvetésbe 2014-ben az előirányzott 
232 975,6 millió forinttal szemben 234 532,1 millió forint teljesítés történt. Az eltérés az 
előző évről áthúzódó költségvetés-módosítások, valamint a korábbi évek GNI egyenlegének 
utólagos kiigazításának együttes hatásából származik. 

37/3. alcím: Brit korrekció 

Brit korrekció alcímen az uniós költségvetésbe 2014-ben 19 164,8 millió forint összegű 
teljesítés történt. A tervezett előirányzattól (19 155,7 millió forint) való eltérést a korábbi 
években fizetett és a tényadatok alapján felülvizsgált brit korrekció összegek utólagos 
kiigazítása magyarázza. 

38. cím: A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami 
támogatások 

Az önkormányzatok az elmúlt 20 évben a feladataik alulfinanszírozottsága miatt jelentősen 
eladósodtak, tartalékaikat felélték. Ezért az önkormányzati finanszírozási és feladat rendszer 
átalakításával párhuzamosan szükségessé vált az adósságállományuk konszolidálása is, mely 
a megyei önkormányzatok 2011. végi konszolidálásával kezdődött, majd az 5000 fő alatti 
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2012. végi és az önkormányzatok 2013. évi 
konszolidációjával folytatódott. E folyamat 2014-ben tovább folytatódott a helyi 
önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációjáról szóló 1808/2013. (XI. 12.) Korm. 
határozatban foglaltaknak megfelelően. 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 67.§ (7) bekezdése alapján az (1) és (2) bekezdés 
szerinti adósság egyes elemeinek átvállalása a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti, 
200  millió forintnál, 815 ezer CHF-nél és 660 ezer EUR-nál kisebb összegű tartozások, és a 
Gst. 3. § (1) bekezdés d) és f) pontja szerinti tartozások visszafizetéséhez egyszeri, vissza nem 
térítendő költségvetési támogatás nyújtásával is teljesíthető. A törlesztési célú támogatásnak a 
hitelezők pénzforgalmi számlájára történő közvetlen folyósításáról az államháztartásért 
felelős miniszter legkésőbb 2014. február 28-áig a kincstár útján gondoskodik. A 
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költségvetési törvény 67. § (3) bekezdése alapján az átvállalás nem terjed ki az államháztartás 
központi alrendszeréből és a közvetlenül az Európai Uniótól vagy nemzetközi szervezettől 
elnyert támogatás előfinanszírozására, valamint a bevétel megelőlegezésére nevesítetten 
szolgáló adósságból eredő fizetési kötelezettségre, valamint a 2013. december 31-én a Gst. 
szabályozása szerint jogszabályellenesen fennálló, a Gst. 1. § c) pontja szerinti likvid hitel 
ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítésére. 

Ennek megfelelően a „38. A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához 
kapcsolódó állami támogatások” cím megemelésére a 2014. évi költségvetési 
törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslattal került sor. A benyújtott költségvetési 
törvényjavaslat csak a 2013. évi költségvetési törvény alapján a 2013. évben adósságrendezés 
alatt lévő önkormányzatok eljárásának lezárultát követően fennálló adósság előtörlesztéséhez 
szükséges összeget tartalmazta. Ennek a megemelésekor a 2014. évi konszolidációval 
kapcsolatos szabályok miatt az önkormányzatok 2013. év végi adósságállományát, a 2014. évi 
adósságkonszolidációt vettük figyelembe, továbbá a 2014. évben az önkormányzatok által 
prognosztizálhatóan újonnan keletkeztetett adósság került figyelembevételre.  

Az előirányzat „felülről nyitottként” került létrehozásra, annak érdekében, hogy amennyiben 
az előre várttól nagyobb összegű kifizetés lenne szükséges, úgy az előirányzat módosítás 
nélkül megvalósítható legyen a konszolidáció zavartalan lebonyolítása érdekében. 

Az előirányzatból való kifizetésekre az alábbiak szerint került sor: 

− az önkormányzatok adósságkonszolidációja céljára 67 433,9 millió forint (475 
önkormányzat), 

− a 2013. évi konszolidáció időpontjában adósságrendezés alatt lévő 5000 fő alatti 
önkormányzatok esetében az eljárás lezárását követő konszolidációra 1320,0 millió 
forint (7 önkormányzat). 

A költségvetési törvény XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 38. A 
települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások címen 
64 000,0 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. Ezen a címen a 2014. évben összesen 
68 753,9 millió forint került kifizetésre. 

41. cím: Követeléskezelés költségei 

2014-ben a követeléskezelés költségei címen megtervezett 1,7 millió forint előirányzatból 
1,2 millió forint kapcsolódott a külföldi követelések, míg 0,5 millió forint a belföldi 
követelések lebontásához. Teljesítés csak a külföldi követelések rendezésével összefüggésben 
történt 0,04 millió forint összegben. 

42. cím: Alapok támogatása 

Az elkülönített állami pénzalapok 2014. évi költségvetési támogatásának előirányzata 
116 923,3 millió forint tett ki. Az évközi intézkedések hatására az alapok 2014-ben összesen 
119 734,7 millió forint költségvetési támogatásban részesültek, amely az éves előirányzat 
102,4 %-a. Alaponként részletezve: a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 95 936,7 millió forint, a 
Bethlen Gábor Alap 14 154,1 millió forint, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 9631,5 millió 
forint, a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap pedig 12,4 millió forint 
támogatásban részesült. 

43. cím: Kárenyhítési keret 

Az 1802/2014. (XII. 19.) Korm. határozat értelmében döntés született arról, hogy a 
végelszámolás alatt álló Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. betétesei az Országos 
Betétbiztosítási Alap által kifizetett kártalanítási összegen felül további kárenyhítésben 
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milliárd forint

2013. évi 2014. évi 2014. évi 

Vásárolt fogyasztás 2240,5 2533,7 2496,2

Lakossági beruházások 31,1 82,3 34,7

Egyéb (áht) vásárlás 421,9 395,9 480,3

Bevételek ESA szemléletben 2693,6 3011,9 3011,2

Áthúzódás előző évről -218,3 -258,4 -334,3

Áthúzódás következő évre 334,3 260,6 358,7

Bevételek pénzforgalomban 2809,6 3014,1 3035,6

Az általános forgalmi adóbevételek alakulása 

Áfa bevétel
 tény előirányzat előzetes tény
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  millió forint

2013. évi 2014. évi 2014. évi 
előzetes tény előirányzat előzetes tény

Motorbenzin 189 754,6 188 588,2 197 747,3

Gázolaj 308 736,2 311 700,1 340 165,0

Egyéb üzemanyag 3 451,1 3 712,8 3 590,1

Üzemanyagok  össz: 501 941,9 504 001,1 541 502,4

Alkoholtermékek 80 831,2 90 693,0 98 408,7

Egyéb kőolajtermék 4 656,1 5 624,0 89,4

Egyéb termékek össz: 85 487,3 96 317,0 98 498,1

Cigaretta 244 414,3 260 635,0 210 113,5

Egyéb dohányáru 68 094,7 75 947,0 82 533,4

Dohányáruk össz: 312 509,1 336 582,0 292 646,9

Bevételek ESA szemléletben 899 938,2 936 900,1 932 647,4

Áthúzódás előző évről 62 215,6 67 618,0 64 835,3
Áthúzódás következő évre -64 835,3 -72 618,0 -78 552,7

Bevételek pénzforgalomban 897 318,5 931 900,1 918 930,0

A jövedéki adóbevételek alakulása  

Megnevezés
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millió forintban

2013. évi teljesítés 2014. évi előirányzat
2014. évi 
teljesítés*

A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása
1. Adózás előtti nyereség 4 851 281,3 5 912 223,0 5 183 573,3
2. Társasági adó alapja (pozitív) 3 206 670,9 3 259 110,0 3 400 406,9
3. Számított adó 433 213,1 458 658,0 459 386,4
4. Érvényesített adókedvezmények 104 202,0 105 400,0 118 759,9
5. Adómentesség 858,5 1 310,0 910,3
6. Visszatartott adó 3 991,6 1 600,0 4 232,7
7. Fizetendő társasági adó (3.-4.-5.-6.) 324 161,2 350 300,0 335 483,4
8. Naptári évtől eltérő üzleti éves adózók becsült társasági adója 20 231,7 25 844,0 21 617,5
10. Speciális célú vállalkozások társasági adója 2 363,2 3 203,0 2 525,1
11. Átlagos társasági adóterhelés (7./1.) 6,7% 5,9% 6,5%
12. Pénzforgalmi és ESA szerinti adóbevétel 322 467,0 358 782,0 394 813,3
13. GDP 29 846 259,0 30 629 000,0 31 863 969,0
14. Pénzforgalmi és ESA szerinti adóbevétel/GDP (12./13.) 1,1% 1,2% 1,2%

A társasági adóbevétel alakulása

* A 2014. évi teljesítésnél megjelenő értékek előzetes számítások.
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millió forintban

2013. évi 2014. évi 2014. évi
teljesítés előirányzat teljesítés*

1. Egyszerűsített vállalkozói adó alapja 284 829,9 183 485,2 258 915,8
2. Fizetendő egyszerűsített vállalkozói adó 105 400,8 67 893,1 95 804,6
3. Pénzforgalmi és ESA szerinti adóbevétel 110 021,7 67 000,0 96 829,8
4. GDP 29 846 259,0 30 629 000,0 31 863 969,0
5. Pénzforgalmi és ESA szerinti adóbevétel/GDP  (3./4.) 0,4% 0,2% 0,3%

Az egyszerűsített vállalkozói adóból származó bevétel alakulása

* A 2014. évi teljesítésnél megjelenő értékek előzetes számítások.
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milliárd Ft
2013. évi 2014. évi 2014. évi
teljesítés előirányzat előzetes 

teljesülés*
A főbb makrogazdasági adatok és a személyi jövedelemadó alakulása (milliárd forintban)
1. Bruttó hazai termék (GDP) 29 077,8 30 629,0 31 864,0
2. Összevontan adózó jövedelmek 8 760,9 9 156,4 9 433,4
3. Összevont adóalap 8 760,9 9 156,4 9 433,4
3.a Érvényesített adóalap kedvezmény (Családi kedvezmény, Államadóság Elleni Alapba befizetett összeg) 1 158,2 1 180,0 1250,3
3.b Adóalap kedvezménnyel csökkentett összevont adóalap (3. - 3. a) 7 602,7 7 976,4 8 183,1
4. Számított adó 1 216,4 1 276,2 1 309,3
5. Ténylegesen igénybe vett adócsökkentések 10,5 8,5 10,0
6. Összevont adóalap utáni adó (4.-5.) 1 205,9 1 267,7 1 299,3
7. Visszafizetendő adócsökkentések 0,0 0,6 0,0
8. Elkülönülten adózó jövedelmek adója 112,4 110,2 126,8
9. Egyéb adófizetések 0,0 0,0 0,0

10. Bevallott összes személyi jövedelemadó (6.+7.+8.+9.) 1 318,3 1 378,5 1 426,1

11.
Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíjbiztosítási szerződésre, nyugdíjelőtakarékossági 
számlára utalt összeg

10,2 10,0 11,0

12. Kifizetői, társasházi személyi jövedelemadó 166,5 157,8 144,3
13. Osztalék utáni adót kiváltó adó (az esedékesség időpontja szerint) 0,3 0,5 0,4
14. Összes személyi jövedelemadó (10.-11.+12.+13.) 1 474,8 1 526,8 1 559,8
Az ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel levezetése
15. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel 1 504,6 1 550,0 1 589,1
16. Pénzforgalmi áthúzódás az előző évről 160,4 161,3 156,0
17. Pénzforgalmi áthúzódás a következő évre 156,0 164,3 163,3
18. ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel (15.-16.+17.) 1 500,2 1 553,0 1 596,3
A személyi jövedelemadót jellemző főbb mutatók
19. Összevontan adózó jövedelmek a GDP arányában (2./1.) 30,1% 29,9% 29,6%
20. Összevontan adózó jövedelmek átlagos adóterhelése ((6.+7.-11.)/2.) 13,6% 13,7% 13,7%
21. Összes személyi jövedelemadó a GDP arányában (14./1.) 5,1% 5,0% 4,9%
22. Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (15./1.) 5,2% 5,1% 5,0%
23. ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (18./1.) 5,2% 5,1% 5,0%
*/ A 2014. évi teljesítésnél megjelenő értékek előzetes számítások

 A személyi jövedelemadó-bevétel alakulása
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millió Ft

2013. évi 2014. évi 2014. évi 

Megnevezés  tény előirányzat előzetes tény

Öröklési illeték 4 097,0 4 200,0 4 983,0

Ajándékozási illeték 1 210,4 1 100,0 1 195,8

Visszterhes ingatlanátruházási illeték 45 922,8 51 400,0 56 471,5

Visszterhes gépjárműátruházási illeték 18 785,0 17 100,0 25 406,9

Vagyonszerzési illeték összesen 70 015,2 73 800,0 88 057,2

Eljárási illeték 37 417,0 36 200,0 32 216,7

Illeték mindösszesen 107 432,2 110 000,0 120 273,9

A központi költségvetés illetékbevételeinek alakulása (illetéknemek szerint)
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millió forintban

2013. év 2014. év 2014. év
Adó összege Előirányzat Adó összege

BEVALLOTT ÉRTÉKEK* 148 380,6 144 000,0 148 414,7
ebből:

Hitelintézetek 136 265,2 130 500,0 136 461,7
Biztosítók 0,0 0,0 0,0
Pénzügyi vállalkozások 8 641,6 10 000,0 8 489,3
Befektetési vállalkozások 1 378,5 1 100,0 1 378,4
Tőzsde, árutőzsdei szolgáltatók, kockázati tőkealap-kezelők 226,8 200,0 226,8
Befektetési alapkezelők 1 868,7 2 200,0 1 858,6

PÉNZFORGALMI ÉS ESA SZERINTI ADÓBEVÉTEL** 139 117,0 144 000,0 148 526,6

** A 2013. évben a pénzforgalmi és ESA szemléletű bevétel bevalláshoz viszonyított különbségét elsősorban a késedelmes devizahitelek forintosításához 
kapcsolódó adó-visszaigénylések indokolták.

* Az NGM adatbázisának 2015.  májusi állapota szerint

A pénzügyi szervezetek különadójából származó bevételek alakulása
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millió Ft

2013. évi 2014. évi 2014. évi 

tény előirányzat előzetes tény

Pénzforgalmi szolgáltatók és valutaváltók befizetése 200 529,9 189 600,0 182 730,8

Magyar Államkicstár befizetése 59 084,2 79 800,0 95 192,7

Pénzügyi tranzakciós illeték mindösszesen 259 614,3 269 400,0 277 923,5

Áthúzódás előző évről 23 600,0 29 706,7

Áthúzódás következő évre 29 706,7 24 600,0 26 318,8

ESA összesen 289 321,0 270 400,0 274 535,6

A pénzügyi tranzakciós illeték bevételének alakulása

Megnevezés
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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

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KIADÁSOK 1 902 653,2 1 738 411,1 -- 1 670 587,5-----13 908,21 738 411,1 1 724 502,9

3. Központi előirányzat 1 902 653,2 1 738 411,1 -- 1 670 587,5-----13 908,21 738 411,1 1 724 502,9

1 902 653,2 1 738 411,1 -- 1 670 587,5-----13 908,21 738 411,1 1 724 502,9

BEVÉTELEK 7 186 114,3 7 492 176,5 1 298,5 7 714 088,1----183 379,27 493 475,0 7 676 854,2

3. Központi előirányzat 7 186 114,3 7 492 176,5 1 298,5 7 714 088,1----183 379,27 493 475,0 7 676 854,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLII.  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

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései ( 16020 Funkcióba nem sorolt )1

Társasági adó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )11

BEVÉTELEK 322 467,2 358 800,0 -- 394 813,0------358 800,0 358 800,0

3 Közhatalmi bevételek 322 467,2 358 800,0 -- 394 813,0------358 800,0 358 800,0

 / 1 Jövedelemadók 322 467,2 358 800,0 -- 394 813,0------358 800,0 358 800,0

Hitelintézeti járadék ( 16020 Funkcióba nem sorolt )31

BEVÉTELEK 17 507,9 22 600,0 -- 20 582,3------22 600,0 22 600,0

3 Közhatalmi bevételek 17 507,9 22 600,0 -- 20 582,3------22 600,0 22 600,0

 / 1 Jövedelemadók 17 507,9 22 600,0 -- 20 582,3------22 600,0 22 600,0

Pénzügyi szervezetek különadója ( 16020 Funkcióba nem sorolt )41

BEVÉTELEK 139 116,9 144 000,0 -- 148 554,6------144 000,0 144 000,0

3 Közhatalmi bevételek 139 116,9 144 000,0 -- 148 554,6------144 000,0 144 000,0

 / 1 Jövedelemadók -- 144 000,0 -- 83 537,8------144 000,0 144 000,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói -- -- -- 65 016,8-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 139 116,9 -- -- ---------- --

Cégautóadó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )51

BEVÉTELEK 33 078,8 34 500,0 -- 31 673,0------34 500,0 34 500,0

3 Közhatalmi bevételek 33 078,8 34 500,0 -- 31 673,0------34 500,0 34 500,0

 / 4 Vagyoni típusú adók -- 34 500,0 -- 31 673,0------34 500,0 34 500,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 33 078,8 -- -- ---------- --

Egyszerűsített vállalkozói adó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )61

BEVÉTELEK 110 021,2 67 000,0 -- 96 829,4------67 000,0 67 000,0

3 Közhatalmi bevételek 110 021,2 67 000,0 -- 96 829,4------67 000,0 67 000,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 110 021,2 67 000,0 -- 96 829,4------67 000,0 67 000,0

Bányajáradék ( 16020 Funkcióba nem sorolt )71

BEVÉTELEK 63 195,9 65 000,0 -- 62 962,9------65 000,0 65 000,0

4 Működési bevételek 63 195,9 65 000,0 -- 62 962,9------65 000,0 65 000,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 63 195,9 65 000,0 -- 62 962,9------65 000,0 65 000,0

Játékadó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )81

BEVÉTELEK 30 918,4 33 000,0 -- 34 563,0------33 000,0 33 000,0

3 Közhatalmi bevételek 30 918,4 33 000,0 -- 34 563,0------33 000,0 33 000,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 30 918,4 33 000,0 -- 34 563,0------33 000,0 33 000,0

Ökoadó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )91
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLII.  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

Energiaadó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )91 1

BEVÉTELEK 16 299,9 17 300,0 -- 14 613,2------17 300,0 17 300,0

3 Közhatalmi bevételek 16 299,9 17 300,0 -- 14 613,2------17 300,0 17 300,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 16 299,9 17 300,0 -- 14 613,2------17 300,0 17 300,0

Környezetterhelési díj ( 16020 Funkcióba nem sorolt )91 2

BEVÉTELEK 6 154,2 7 500,0 -- 5 470,9------7 500,0 7 500,0

3 Közhatalmi bevételek 6 154,2 7 500,0 -- 5 470,9------7 500,0 7 500,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói -- 7 500,0 -- 5 470,9------7 500,0 7 500,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 6 154,2 -- -- ---------- --

Egyéb befizetések ( 16020 Funkcióba nem sorolt )101

BEVÉTELEK 22 883,8 21 300,0 -- 24 150,5------21 300,0 21 300,0

3 Közhatalmi bevételek 22 883,8 21 300,0 -- 24 150,5------21 300,0 21 300,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói -- -- -- -546,5-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 22 883,8 21 300,0 -- 24 697,0------21 300,0 21 300,0

Energiaellátók jövedelemadója ( 16020 Funkcióba nem sorolt )111

BEVÉTELEK 54 059,9 61 100,0 -- 34 959,3------61 100,0 61 100,0

3 Közhatalmi bevételek 54 059,9 61 100,0 -- 34 959,3------61 100,0 61 100,0

 / 1 Jövedelemadók -- 61 100,0 -- 34 959,3------61 100,0 61 100,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 54 059,9 -- -- ---------- --

Rehabilitációs hozzájárulás ( 16020 Funkcióba nem sorolt )121

BEVÉTELEK 64 090,3 65 000,0 -- 65 952,9------65 000,0 65 000,0

3 Közhatalmi bevételek 64 090,3 65 000,0 -- 65 952,9------65 000,0 65 000,0

 / 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -- 65 000,0 -- 65 952,9------65 000,0 65 000,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 64 090,3 -- -- ---------- --

Egyes ágazatokat terhelő különadó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )131

BEVÉTELEK 9 814,6 -- -- -969,6-------- --

3 Közhatalmi bevételek 9 814,6 -- -- -969,6-------- --

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói -- -- -- -969,6-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 9 814,6 -- -- ---------- --

Kisadózók tételes adója ( 16020 Funkcióba nem sorolt )141

BEVÉTELEK 28 315,9 78 000,0 -- 42 206,8------78 000,0 78 000,0

3 Közhatalmi bevételek 28 315,9 78 000,0 -- 42 206,8------78 000,0 78 000,0

 / 1 Jövedelemadók 28 315,9 78 000,0 -- 42 206,8------78 000,0 78 000,0

Kisvállalati adó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )151

BEVÉTELEK 10 128,4 45 400,0 -- 12 680,9------45 400,0 45 400,0

3 Közhatalmi bevételek 10 128,4 45 400,0 -- 12 680,9------45 400,0 45 400,0

 / 1 Jövedelemadók 10 128,4 45 400,0 -- 12 680,9------45 400,0 45 400,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLII.  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

Közműadó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )161

BEVÉTELEK 54 939,1 53 000,0 -- 55 021,1------53 000,0 53 000,0

3 Közhatalmi bevételek 54 939,1 53 000,0 -- 55 021,1------53 000,0 53 000,0

 / 1 Jövedelemadók 54 939,1 -- -- ---------- --

 / 4 Vagyoni típusú adók -- 53 000,0 -- 55 021,1------53 000,0 53 000,0

Korkedvezmény-biztosítási járulék ( 16020 Funkcióba nem sorolt )171

BEVÉTELEK -- 19 188,9 -- 19 122,8------19 188,9 19 188,9

3 Közhatalmi bevételek -- 19 188,9 -- 19 122,8------19 188,9 19 188,9

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok -- 19 188,9 -- 19 122,8------19 188,9 19 188,9

Reklámadó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )181

BEVÉTELEK -- -- -- 3 273,3-------- --

3 Közhatalmi bevételek -- -- -- 3 273,3-------- --

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói -- -- -- 3 273,3-------- --

Fogyasztáshoz kapcsolt adók ( 16020 Funkcióba nem sorolt )2

Általános forgalmi adó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )12

BEVÉTELEK 2 809 574,9 3 014 089,6 -- 3 035 580,2------3 014 089,6 3 014 089,6

3 Közhatalmi bevételek 2 809 574,9 3 014 089,6 -- 3 035 580,2------3 014 089,6 3 014 089,6

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 2 809 574,9 3 014 089,6 -- 3 035 580,2------3 014 089,6 3 014 089,6

Jövedéki adó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )22

BEVÉTELEK 897 318,5 931 900,0 -- 918 930,3------931 900,0 931 900,0

3 Közhatalmi bevételek 897 318,5 931 900,0 -- 918 930,3------931 900,0 931 900,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 897 318,5 931 900,0 -- 918 930,3------931 900,0 931 900,0

Regisztrációs adó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )32

BEVÉTELEK 15 608,4 16 300,0 -- 18 810,1------16 300,0 16 300,0

3 Közhatalmi bevételek 15 608,4 16 300,0 -- 18 810,1------16 300,0 16 300,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 15 608,4 16 300,0 -- 18 809,8------16 300,0 16 300,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 0,3-------- --

Távközlési adó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )42

BEVÉTELEK 46 979,6 57 000,0 -- 55 955,0------57 000,0 57 000,0

3 Közhatalmi bevételek 46 979,6 57 000,0 -- 55 955,0------57 000,0 57 000,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 46 979,6 57 000,0 -- 55 955,0------57 000,0 57 000,0

Pénzügyi tranzakciós illeték ( 16020 Funkcióba nem sorolt )52

BEVÉTELEK 259 614,3 269 400,0 -- 277 923,5------269 400,0 269 400,0

3 Közhatalmi bevételek 259 614,3 269 400,0 -- 277 923,5------269 400,0 269 400,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 259 614,3 269 400,0 -- 277 923,5------269 400,0 269 400,0

Biztosítási adó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )62
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLII.  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 26 185,2 28 000,0 -- 28 749,1------28 000,0 28 000,0

3 Közhatalmi bevételek 26 185,2 28 000,0 -- 28 749,1------28 000,0 28 000,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 26 185,2 28 000,0 -- 28 749,1------28 000,0 28 000,0

Lakosság költségvetési befizetései ( 16020 Funkcióba nem sorolt )3

Személyi jövedelemadó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )13

BEVÉTELEK 1 504 598,2 1 550 000,0 -- 1 589 055,4------1 550 000,0 1 550 000,0

3 Közhatalmi bevételek 1 504 598,2 1 550 000,0 -- 1 589 055,4------1 550 000,0 1 550 000,0

 / 1 Jövedelemadók 1 504 598,2 1 550 000,0 -- 1 588 695,9------1 550 000,0 1 550 000,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói -- -- -- 359,5-------- --

Egyéb lakossági adók ( 16020 Funkcióba nem sorolt )23

BEVÉTELEK 195,5 200,0 -- 443,9------200,0 200,0

3 Közhatalmi bevételek 195,5 200,0 -- 443,9------200,0 200,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói -- -- -- 16,9-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 195,5 200,0 -- 427,0------200,0 200,0

Lakossági illetékek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )43

BEVÉTELEK 107 432,2 110 000,0 -- 120 273,9------110 000,0 110 000,0

3 Közhatalmi bevételek 107 432,2 110 000,0 -- 120 273,9------110 000,0 110 000,0

 / 4 Vagyoni típusú adók 107 432,2 75 000,0 -- 89 712,1------75 000,0 75 000,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- 35 000,0 -- 30 561,8------35 000,0 35 000,0

Gépjárműadó ( 16020 Funkcióba nem sorolt )53

BEVÉTELEK 41 230,4 39 000,0 -- 42 402,3------39 000,0 39 000,0

3 Közhatalmi bevételek 41 230,4 39 000,0 -- 42 402,3------39 000,0 39 000,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 41 230,4 39 000,0 -- 42 402,3------39 000,0 39 000,0

Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója ( 16020 Funkcióba nem 
sorolt )

63

BEVÉTELEK 878,5 900,0 -- 1 548,5------900,0 900,0

3 Közhatalmi bevételek 878,5 900,0 -- 1 548,5------900,0 900,0

 / 1 Jövedelemadók -- 900,0 -- 1 548,5------900,0 900,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 878,5 -- -- ---------- --

Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj ( 16020 Funkcióba nem sorolt )73

BEVÉTELEK 23,4 -- -- 26,3-------- --

3 Közhatalmi bevételek 23,4 -- -- 26,3-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 23,4 -- -- 26,3-------- --

Egyéb költségvetési bevételek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )4

Vegyes bevételek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )14

Egyéb vegyes bevételek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )14 8
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BEVÉTELEK 33 004,3 4 366,0 -- 23 850,6------4 366,0 4 366,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- 2 183,0 -- 14 066,1------2 183,0 2 183,0

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei -- 1 593,6 -- 9 897,5------1 593,6 1 593,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 589,4 -- 4 168,6------589,4 589,4

3 Közhatalmi bevételek -- -- -- 0,8-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 0,8-------- --

4 Működési bevételek -- 1 746,4 -- 6 171,2------1 746,4 1 746,4

 / 4 Tulajdonosi bevételek -- 174,6 -- 45,6------174,6 174,6

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 98,6-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 1 571,8 -- 6 027,0------1 571,8 1 571,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 436,6 -- 3 612,5------436,6 436,6

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- 43,7 -- --------43,7 43,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 392,9 -- 3 612,5------392,9 392,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 004,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 004,3 -- -- ---------- --

Kezesség-visszatérülés ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )14 9

BEVÉTELEK 7 751,3 3 871,0 -- 4 170,0------3 871,0 3 871,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 751,3 3 871,0 -- 4 170,0------3 871,0 3 871,0

 / 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson kívülről

-- 3 871,0 -- 4 170,0------3 871,0 3 871,0

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

7 751,3 -- -- ---------- --

TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetések ( 16020 Funkcióba nem sorolt )14 11

BEVÉTELEK -15,3 -- -- -2,2-------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -15,3 -- -- -2,2-------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-15,3 -- -- -2,2-------- --

Központosított bevételek ( X Nem besorolt )24

Bírságbevételek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )24 1

BEVÉTELEK 48 369,8 44 279,6 -- 38 365,5------44 279,6 44 279,6

3 Közhatalmi bevételek -- 44 279,6 -- 38 365,5------44 279,6 44 279,6

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- 44 279,6 -- 38 365,5------44 279,6 44 279,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 48 369,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 48 369,8 -- -- ---------- --

Termékdíjak ( 16020 Funkcióba nem sorolt )24 2

BEVÉTELEK 48 195,3 51 641,1 -- 49 794,2------51 641,1 51 641,1

3 Közhatalmi bevételek 48 195,3 51 641,1 -- 49 794,2------51 641,1 51 641,1
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 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 48 195,3 51 641,1 -- 49 794,2------51 641,1 51 641,1

Egyéb központosított bevételek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )24 3

BEVÉTELEK 18 812,8 16 270,2 -- 18 475,6------16 270,2 16 270,2

3 Közhatalmi bevételek -- 16 270,2 -- 18 475,6------16 270,2 16 270,2

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói -- 16 270,2 -- 18 475,6------16 270,2 16 270,2

4 Működési bevételek 18 812,8 -- -- ---------- --

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 18 812,8 -- -- ---------- --

Megtett úttal arányos útdíj ( 16020 Funkcióba nem sorolt )24 4

BEVÉTELEK 53 715,7 133 858,3 -- 127 534,9------133 858,3 133 858,3

4 Működési bevételek 53 715,7 133 858,3 -- 127 534,9------133 858,3 133 858,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 53 715,7 133 858,3 -- 127 534,9------133 858,3 133 858,3

Hulladéklerakási járulékból származó bevétel ( 16020 Funkcióba nem sorolt )24 5

BEVÉTELEK -- 13 000,0 -- 7 783,8------13 000,0 13 000,0

3 Közhatalmi bevételek -- 13 000,0 -- 7 783,8------13 000,0 13 000,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- 13 000,0 -- 7 783,8------13 000,0 13 000,0

Költségvetési befizetések ( 16020 Funkcióba nem sorolt )5

Központi költségvetési szervek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )15

BEVÉTELEK 41 006,6 30 699,9 -- 26 603,9------30 699,9 30 699,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41 006,6 30 699,9 -- 26 603,9------30 699,9 30 699,9

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei -- 30 699,9 -- 26 603,9------30 699,9 30 699,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

41 006,6 -- -- ---------- --

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések ( 16020 Funkcióba nem sorolt )25

Központi költségvetési szervek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )25 1

BEVÉTELEK 6 937,2 12 000,0 -- 4 030,2------12 000,0 12 000,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 937,2 12 000,0 -- 4 030,2------12 000,0 12 000,0

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei -- 12 000,0 -- 4 030,2------12 000,0 12 000,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

6 937,2 -- -- ---------- --

Helyi önkormányzati költségvetési szervek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )25 2

BEVÉTELEK 5 357,6 11 500,0 -- 5 413,0------11 500,0 11 500,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 357,6 11 500,0 -- 5 413,0------11 500,0 11 500,0

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei -- 11 500,0 -- 5 413,0------11 500,0 11 500,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5 357,6 -- -- ---------- --

Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések ( 16020 Funkcióba nem sorolt )35

BEVÉTELEK 7 972,6 8 004,0 -- 7 904,5------8 004,0 8 004,0
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1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 972,6 8 004,0 -- 7 904,5------8 004,0 8 004,0

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei -- 8 004,0 -- 7 904,5------8 004,0 8 004,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

7 972,6 -- -- ---------- --

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése ( 16020 Funkcióba nem sorolt )45

BEVÉTELEK 10 000,0 10 000,0 -- 10 000,0------10 000,0 10 000,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 000,0 10 000,0 -- 10 000,0------10 000,0 10 000,0

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei -- 10 000,0 -- 10 000,0------10 000,0 10 000,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

Nemzeti Foglalkoztatási Alap befizetése ( 16020 Funkcióba nem sorolt )65

BEVÉTELEK 5 089,3 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 089,3 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5 089,3 -- -- ---------- --

Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése ( 16020 Funkcióba nem sorolt )75

BEVÉTELEK 158 500,0 -- 1 298,5 184 677,7----183 379,21 298,5 184 677,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 158 500,0 -- 1 298,5 184 677,7----183 379,21 298,5 184 677,7

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei -- -- 1 298,5 184 677,7----183 379,21 298,5 184 677,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

158 500,0 -- -- ---------- --

Önkormányzatok befizetései ( 16020 Funkcióba nem sorolt )95

BEVÉTELEK 5 833,5 -- -- 9 733,6-------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 833,5 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5 833,5 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek -- -- -- 9 733,6-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 9 733,6-------- --

Egyéb uniós bevételek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )7

Vámbeszedési költség megtérítése ( 16020 Funkcióba nem sorolt )27

BEVÉTELEK 8 969,7 9 300,0 -- 10 986,3------9 300,0 9 300,0

4 Működési bevételek -- 9 300,0 -- 10 986,3------9 300,0 9 300,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 9 300,0 -- 10 986,3------9 300,0 9 300,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 8 969,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 8 969,7 -- -- ---------- --

Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése ( 16020 Funkcióba nem sorolt )37

BEVÉTELEK 220,2 192,0 -- 206,2------192,0 192,0

4 Működési bevételek -- 192,0 -- 206,2------192,0 192,0
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 / 11 Egyéb működési bevételek -- 192,0 -- 206,2------192,0 192,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 220,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 220,2 -- -- ---------- --

Uniós támogatások utólagos megtérülése ( 16020 Funkcióba nem sorolt )47

Kohéziós Alap ( 16020 Funkcióba nem sorolt )47 4

BEVÉTELEK 2 493,0 22 953,8 -- 14 072,6------22 953,8 22 953,8

4 Működési bevételek -- 22 953,8 -- 14 072,6------22 953,8 22 953,8

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 22 953,8 -- 14 072,6------22 953,8 22 953,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 493,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 493,0 -- -- ---------- --

Strukturális Alapok ( 16020 Funkcióba nem sorolt )47 5

BEVÉTELEK 25 362,5 -- -- 3 413,8-------- --

4 Működési bevételek -- -- -- 3 413,8-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 3 413,8-------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 362,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 362,5 -- -- ---------- --

Tőke követelések visszatérülése ( 15011 Államadósság kezelése )8

Kormányhitelek visszatérülése ( 15011 Államadósság kezelése )18

BEVÉTELEK 349,0 350,1 -- 335,6------350,1 350,1

4 Működési bevételek -- -- -- 0,7-------- --

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 0,7-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 350,1 -- 334,9------350,1 350,1

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- 350,1 -- 334,9------350,1 350,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 349,0 -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

349,0 -- -- ---------- --

Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése ( 15011 Államadósság kezelése )28

BEVÉTELEK 5 554,0 10 412,0 -- 10 579,5------10 412,0 10 412,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 10 412,0 -- 10 579,5------10 412,0 10 412,0

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- 10 412,0 -- 10 579,5------10 412,0 10 412,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 554,0 -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

5 554,0 -- -- ---------- --

Állami alapjuttatás járadéka ( 15011 Államadósság kezelése )38

BEVÉTELEK 3,7 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,7 -- -- ---------- --
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 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

Diákhitel tartozások részleges elengedése ( 04311 Egyetemi képzés )27

KIADÁSOK -- 4 000,0 -- --------4 000,0 4 000,0

1 Működési költségvetés -- 4 000,0 -- --------4 000,0 4 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 4 000,0 -- --------4 000,0 4 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 4 000,0 -- --------4 000,0 4 000,0

Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása ( 04311 Egyetemi képzés )28

KIADÁSOK 141,5 504,0 -- 310,2------504,0 504,0

1 Működési költségvetés 141,5 504,0 -- 310,2------504,0 504,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 141,5 504,0 -- 310,2------504,0 504,0

Kamattámogatások -- 504,0 -- 310,2------504,0 504,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 141,5 -- -- ---------- --

Lakástámogatások ( 07111 Egyéni lakásügyek )29

Egyéb lakástámogatások ( 07111 Egyéni lakásügyek )129

KIADÁSOK 131 862,0 159 200,0 -- 127 959,9-----17 350,0159 200,0 141 850,0

1 Működési költségvetés -- 159 200,0 -- 127 959,9-----17 350,0159 200,0 141 850,0

 / 3 Dologi kiadások -- 1 294,0 -- 893,2------1 294,0 1 294,0

Szolgáltatási kiadások -- 25,0 -- 24,5------25,0 25,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1 269,0 -- 868,7------1 269,0 1 269,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 84 100,0 -- 73 806,9------84 100,0 84 100,0

Lakhatással kapcsolatos ellátások -- 84 100,0 -- 73 806,9------84 100,0 84 100,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 73 806,0 -- 53 259,8-----17 350,073 806,0 56 456,0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- 800,0 -- 841,0------800,0 800,0

Kamattámogatások -- 73 006,0 -- 52 418,8------73 006,0 55 656,0

2 Felhalmozási költségvetés 131 862,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 131 862,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 131 862,0 -- -- ---------- --

Vállalkozások folyó támogatása ( X Nem besorolt )30

Egyéb vállalati támogatások ( 16019 Nem bontott előirányzatok )230

Termelési támogatás ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )230 1

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása ( 06161 Egyéb 
szociális támogatások )

230 1 2

KIADÁSOK 219,7 225,0 -- 211,7------225,0 225,0

1 Működési költségvetés 219,7 225,0 -- 211,7------225,0 225,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 219,7 225,0 -- 211,7------225,0 225,0
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előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 219,7 225,0 -- 211,7------225,0 225,0

Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

230 1 7

KIADÁSOK -7,1 5,0 -- 0,8------5,0 5,0

1 Működési költségvetés -7,1 5,0 -- 0,8------5,0 5,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -7,1 5,0 -- 0,8------5,0 5,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -7,1 5,0 -- 0,8------5,0 5,0

Normatív támogatások ( 16019 Nem bontott előirányzatok )330

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése ( 13401 Gazdasági tevékenységek )330 3

KIADÁSOK 8 216,1 14 000,0 -- 15 663,3------14 000,0 14 000,0

1 Működési költségvetés 8 216,1 14 000,0 -- 15 663,3------14 000,0 14 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8 216,1 14 000,0 -- 15 663,3------14 000,0 14 000,0

Kamattámogatások -- 14 000,0 -- 15 663,3------14 000,0 14 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8 216,1 -- -- ---------- --

Fuvarozók kamattámogatása ( 13401 Gazdasági tevékenységek )430

KIADÁSOK 0,5 600,0 -- 16,2------600,0 600,0

1 Működési költségvetés 0,5 600,0 -- 16,2------600,0 600,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,5 600,0 -- 16,2------600,0 600,0

Kamattámogatások -- 600,0 -- 16,2------600,0 600,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,5 -- -- ---------- --

Szociálpolitikai menetdíj támogatás ( 06161 Egyéb szociális támogatások )31

KIADÁSOK 94 822,8 104 000,0 -- 103 243,9------104 000,0 104 000,0

1 Működési költségvetés 94 822,8 104 000,0 -- 103 243,9------104 000,0 104 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 94 822,8 104 000,0 -- 103 243,9------104 000,0 104 000,0

Árkiegészítések, ártámogatások -- 104 000,0 -- 103 243,9------104 000,0 104 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 94 822,8 -- -- ---------- --

Egyéb költségvetési kiadások ( 16019 Nem bontott előirányzatok )32

Vegyes kiadások ( 16019 Nem bontott előirányzatok )132

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )132 4

KIADÁSOK 2 860,3 3 000,0 -- 2 399,4------3 000,0 3 000,0

1 Működési költségvetés 2 860,3 3 000,0 -- 2 399,4------3 000,0 3 000,0

 / 3 Dologi kiadások 2 860,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 3 000,0 -- 2 399,4------3 000,0 3 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 3 000,0 -- 2 399,4------3 000,0 3 000,0

Szanálással kapcsolatos kiadások ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )132 5

KIADÁSOK -- 1,0 -- --------1,0 1,0
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1 Működési költségvetés -- 1,0 -- --------1,0 1,0

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

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

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )132 6

KIADÁSOK 36 493,5 500,0 -- 1 158,9------500,0 500,0

1 Működési költségvetés 36 493,5 500,0 -- 1 158,9------500,0 500,0

 / 3 Dologi kiadások 36 493,5 50,0 -- 801,8------50,0 50,0

Szolgáltatási kiadások -- 40,0 -- 784,8------40,0 40,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 10,0 -- 17,0------10,0 10,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 450,0 -- 357,1------450,0 450,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- 450,0 -- 357,1------450,0 450,0

Védelmi felkészítés előirányzatai ( 16020 Funkcióba nem sorolt )132 7

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai ( 02121 Polgári védelem )132 7 1

KIADÁSOK -- 497,0 -- -------497,0497,0 --

1 Működési költségvetés -- 497,0 -- -------497,0497,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -------497,0-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 497,0 -- --------497,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 497,0 -- --------497,0 --

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása ( 02111 Szárazföldi és 
hátországvédelem )

132 7 2

KIADÁSOK -- 1 100,0 -- -------1 100,01 100,0 --

1 Működési költségvetés -- 1 100,0 -- -------1 100,01 100,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -------1 100,0-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 100,0 -- --------1 100,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 100,0 -- --------1 100,0 --

Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások ( 01114 Helyi önkormányzatok )132 10

KIADÁSOK 262,8 -- -- -252,1-------- --

1 Működési költségvetés 262,8 -- -- -252,1-------- --

 / 3 Dologi kiadások 262,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -252,1-------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- -252,1-------- --

Egyéb vegyes kiadások ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )132 11

KIADÁSOK 4 928,0 4 000,0 -- 4 024,2------4 000,0 4 000,0

1 Működési költségvetés 4 928,0 4 000,0 -- 4 024,2------4 000,0 4 000,0

 / 3 Dologi kiadások 4 928,0 4 000,0 -- 4 024,2------4 000,0 4 000,0

Szolgáltatási kiadások -- 4 000,0 -- 4 023,7------4 000,0 4 000,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 0,5-------- --
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1% SZJA közcélú felhasználása ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )132 12

KIADÁSOK 8 300,0 7 800,0 -- 7 000,0------7 800,0 7 800,0

1 Működési költségvetés 8 300,0 7 800,0 -- 7 000,0------7 800,0 7 800,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8 300,0 7 800,0 -- 7 000,0------7 800,0 7 800,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8 300,0 7 800,0 -- 7 000,0------7 800,0 7 800,0

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka ( 13404 Pénzintézeti szolgáltatások )132 19

KIADÁSOK 91,1 2,5 -- 20,6------2,5 2,5

1 Működési költségvetés 91,1 2,5 -- 20,6------2,5 2,5

 / 3 Dologi kiadások 91,1 2,5 -- 20,6------2,5 2,5

Szolgáltatási kiadások -- 2,5 -- 20,6------2,5 2,5

Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  
szakigazgatás )

132 21

KIADÁSOK 3,5 1,0 -- --------1,0 1,0

1 Működési költségvetés 3,5 1,0 -- --------1,0 1,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,5 1,0 -- --------1,0 1,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3,5 1,0 -- --------1,0 1,0

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

132 22

KIADÁSOK 1 480,0 1 620,0 -- 1 500,1------1 620,0 1 620,0

1 Működési költségvetés 1 480,0 1 620,0 -- 1 500,1------1 620,0 1 620,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 480,0 1 620,0 -- 1 500,1------1 620,0 1 620,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 480,0 1 620,0 -- 1 500,1------1 620,0 1 620,0

Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások ( 14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása )132 23

KIADÁSOK -- 5 000,0 -- -------4 180,05 000,0 820,0

1 Működési költségvetés -- 5 000,0 -- -------4 180,05 000,0 820,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 5 000,0 -- -------4 180,05 000,0 820,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 5 000,0 -- --------5 000,0 820,0

Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködési díja ( 15011 Államadósság kezelése )132 24

KIADÁSOK 7,9 -- -- 1,0-------- --

1 Működési költségvetés 7,9 -- -- 1,0-------- --

 / 3 Dologi kiadások 7,9 -- -- 1,0-------- --

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 1,0-------- --

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése ( 16019 Nem bontott előirányzatok )33

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség ( 13403 Külkereskedelem )333

KIADÁSOK -- 200,0 -- --------200,0 200,0

1 Működési költségvetés -- 200,0 -- --------200,0 200,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 200,0 -- --------200,0 200,0
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Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- 200,0 -- --------200,0 200,0

MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség ( 13403 Külkereskedelem )433

KIADÁSOK 3 186,0 4 910,0 -- 3 629,0------4 910,0 4 910,0

1 Működési költségvetés 3 186,0 4 910,0 -- 3 629,0------4 910,0 4 910,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 186,0 4 910,0 -- 3 629,0------4 910,0 4 910,0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- 4 910,0 -- 3 629,0------4 910,0 4 910,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 186,0 -- -- ---------- --

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség ( 13709 Egyéb gazdasági 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

533

KIADÁSOK 14 850,5 18 163,0 -- 11 555,9------18 163,0 18 163,0

1 Működési költségvetés 14 850,5 18 163,0 -- 11 555,9------18 163,0 18 163,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14 850,5 18 163,0 -- 11 555,9------18 163,0 18 163,0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- 18 163,0 -- 11 555,9------18 163,0 18 163,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 14 850,5 -- -- ---------- --

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség ( 10141 
Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése )

733

KIADÁSOK 1 089,1 1 900,0 -- 1 026,7------1 900,0 1 900,0

1 Működési költségvetés 1 089,1 1 900,0 -- 1 026,7------1 900,0 1 900,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 089,1 1 900,0 -- 1 026,7------1 900,0 1 900,0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- 1 900,0 -- 1 026,7------1 900,0 1 900,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 089,1 -- -- ---------- --

A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

1033

KIADÁSOK 704,4 700,0 -- 255,8------700,0 700,0

1 Működési költségvetés 704,4 700,0 -- 255,8------700,0 700,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 704,4 700,0 -- 255,8------700,0 700,0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- 700,0 -- 255,8------700,0 700,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 704,4 -- -- ---------- --

Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség ( 10141 Mezőgazdasági termelés általános 
fejlesztése )

1333

KIADÁSOK 10,7 100,0 -- 0,9------100,0 100,0

1 Működési költségvetés 10,7 100,0 -- 0,9------100,0 100,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,7 100,0 -- 0,9------100,0 100,0

4334
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Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- 100,0 -- 0,9------100,0 100,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10,7 -- -- ---------- --

A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség ( 06161 Egyéb szociális támogatások )1433

KIADÁSOK 6 875,5 5 200,0 -- 2 367,4------5 200,0 5 200,0

1 Működési költségvetés 6 875,5 5 200,0 -- 2 367,4------5 200,0 5 200,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 875,5 5 200,0 -- 2 367,4------5 200,0 5 200,0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- 5 200,0 -- 2 367,4------5 200,0 5 200,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 875,5 -- -- ---------- --

MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség ( 13403 
Külkereskedelem )

1533

KIADÁSOK 238,3 934,5 -- --------934,5 934,5

1 Működési költségvetés 238,3 934,5 -- --------934,5 934,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 238,3 934,5 -- --------934,5 934,5

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- 934,5 -- --------934,5 934,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 238,3 -- -- ---------- --

Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség ( 06161 Egyéb szociális támogatások )1633

KIADÁSOK 88,8 100,0 -- 44,2------100,0 100,0

1 Működési költségvetés 88,8 100,0 -- 44,2------100,0 100,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 88,8 100,0 -- 44,2------100,0 100,0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- 100,0 -- 44,2------100,0 100,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 88,8 -- -- ---------- --

Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség ( 01129 Pénzügyi és 
költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

1733

KIADÁSOK -- -- -- 54,8-------- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 54,8-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 54,8-------- --

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- -- -- 54,8-------- --

Téves utalások rendezése ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )1833

KIADÁSOK 6,6 -- -- 0,2-------- --

1 Működési költségvetés 6,6 -- -- 0,2-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,6 -- -- 0,2-------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6,6 -- -- 0,2-------- --
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Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség ( 13709 Egyéb gazdasági 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

1933

KIADÁSOK -- 12,0 -- 12,0------12,0 12,0

1 Működési költségvetés -- 12,0 -- 12,0------12,0 12,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 12,0 -- 12,0------12,0 12,0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

-- 12,0 -- 12,0------12,0 12,0

E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség ( 13709 Egyéb gazdasági 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

2033

KIADÁSOK -- 100,0 -- --------100,0 100,0

1 Működési költségvetés -- 100,0 -- --------100,0 100,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 100,0 -- --------100,0 100,0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 
államháztartáson kívülre

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

Kormányzati rendkívüli kiadások ( 16019 Nem bontott előirányzatok )34

Pénzbeli kárpótlás ( 06161 Egyéb szociális támogatások )234

Pénzbeli kárpótlás ( 06161 Egyéb szociális támogatások )234 1

KIADÁSOK 2 046,6 1 670,9 -- 1 705,7------1 670,9 1 670,9

1 Működési költségvetés 2 046,6 1 670,9 -- 1 705,7------1 670,9 1 670,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 1 670,9 -- 1 705,7------1 670,9 1 670,9

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- 1 670,9 -- 1 705,7------1 670,9 1 670,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 046,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 046,6 -- -- ---------- --

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás ( 06161 Egyéb szociális támogatások )234 2

KIADÁSOK 2 225,8 2 650,3 -- 2 677,6------2 650,3 2 650,3

1 Működési költségvetés 2 225,8 2 650,3 -- 2 677,6------2 650,3 2 650,3

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 2 650,3 -- 2 677,6------2 650,3 2 650,3

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- 2 650,3 -- 2 677,6------2 650,3 2 650,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 225,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 225,8 -- -- ---------- --

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások 
szakigazgatása )

234 3

KIADÁSOK 81,6 72,7 -- 72,7------72,7 72,7

1 Működési költségvetés 81,6 72,7 -- 72,7------72,7 72,7

 / 3 Dologi kiadások -- 72,7 -- 72,7------72,7 72,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 72,7 -- 72,7------72,7 72,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 81,6 -- -- ---------- --
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 81,6 -- -- ---------- --

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások 
(nem bontott) )

35

Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása ( 06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak )135

2014. évi kompenzáció ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) )135 1

KIADÁSOK 84,5 -- -- 63,6----63,6-- 63,6

1 Működési költségvetés 84,5 -- -- 63,6----63,6-- 63,6

 / 3 Dologi kiadások 84,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 63,6----63,6-- 63,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 63,6-------- 63,6

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny.Alapnak ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási 
szolgáltatások (nem bontott) )

135 6

KIADÁSOK 24 685,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 24 685,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 24 685,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 24 685,3 -- -- ---------- --

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) )135 7

KIADÁSOK 7,8 -- -- 7,8----7,8-- 7,8

1 Működési költségvetés 7,8 -- -- 7,8----7,8-- 7,8

 / 3 Dologi kiadások 7,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 7,8----7,8-- 7,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,8-------- 7,8

Egészségbiztosítási Alap támogatása ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )235

2014. évi kompenzáció ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) )235 2

KIADÁSOK 54,7 -- -- 47,0----47,0-- 47,0

1 Működési költségvetés 54,7 -- -- 47,0----47,0-- 47,0

 / 3 Dologi kiadások 54,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 47,0----47,0-- 47,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 47,0-------- 47,0

Járulék címen átadott pénzeszköz ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )235 4

KIADÁSOK 376 317,0 370 413,3 -- 370 413,3------370 413,3 370 413,3

1 Működési költségvetés 376 317,0 370 413,3 -- 370 413,3------370 413,3 370 413,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 376 317,0 370 413,3 -- 370 413,3------370 413,3 370 413,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 376 317,0 370 413,3 -- 370 413,3------370 413,3 370 413,3

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz ( 0611 Táppénz, anyasági vagy ideiglenes 
rokkantsági juttatások )

235 5
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KIADÁSOK 349 275,2 345 000,0 -- 335 731,0------345 000,0 345 000,0

1 Működési költségvetés 349 275,2 345 000,0 -- 335 731,0------345 000,0 345 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 349 275,2 345 000,0 -- 335 731,0------345 000,0 345 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 349 275,2 345 000,0 -- 335 731,0------345 000,0 345 000,0

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) )235 6

KIADÁSOK 63,3 -- -- 53,8----53,8-- 53,8

1 Működési költségvetés 63,3 -- -- 53,8----53,8-- 53,8

 / 3 Dologi kiadások 63,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 53,8----53,8-- 53,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 53,8-------- 53,8

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.Alapnak ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási 
szolgáltatások (nem bontott) )

235 8

KIADÁSOK 162 485,8 92 185,0 -- 92 185,0------92 185,0 92 185,0

1 Működési költségvetés 162 485,8 92 185,0 -- 92 185,0------92 185,0 92 185,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 162 485,8 92 185,0 -- 92 185,0------92 185,0 92 185,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 162 485,8 92 185,0 -- 92 185,0------92 185,0 92 185,0

Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) )235 9

KIADÁSOK 73 591,4 109 787,6 -- 93 619,6------109 787,6 109 787,6

1 Működési költségvetés 73 591,4 109 787,6 -- 93 619,6------109 787,6 109 787,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 73 591,4 109 787,6 -- 93 619,6------109 787,6 109 787,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 73 591,4 109 787,6 -- 93 619,6------109 787,6 109 787,6

Nemzetközi elszámolások kiadásai ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )36

Nemzetközi tagdíjak ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )136

IBRD alaptőkeemelés ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )136 1

KIADÁSOK 783,8 744,3 -- 745,3------744,3 744,3

1 Működési költségvetés -- 744,3 -- 745,3------744,3 744,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 744,3 -- 745,3------744,3 744,3

Nemzetközi kötelezettségek -- 744,3 -- 745,3------744,3 744,3

2 Felhalmozási költségvetés 783,8 -- -- ---------- --

 / 6 Beruházások 783,8 -- -- ---------- --

IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )136 2

KIADÁSOK 1 174,8 1 129,5 -- 1 131,1------1 129,5 1 129,5

1 Működési költségvetés -- 1 129,5 -- 1 131,1------1 129,5 1 129,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 129,5 -- 1 131,1------1 129,5 1 129,5

Nemzetközi kötelezettségek -- 1 129,5 -- 1 131,1------1 129,5 1 129,5

2 Felhalmozási költségvetés 1 174,8 -- -- ---------- --

 / 6 Beruházások 1 174,8 -- -- ---------- --
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CEB tagdíj ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )136 3

KIADÁSOK 3,9 5,2 -- 2,7------5,2 5,2

1 Működési költségvetés 3,9 5,2 -- 2,7------5,2 5,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,9 5,2 -- 2,7------5,2 5,2

Nemzetközi kötelezettségek 3,9 5,2 -- 2,7------5,2 5,2

Bruegel tagdíj ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )136 4

KIADÁSOK 29,7 30,0 -- 30,4------30,0 30,0

1 Működési költségvetés 29,7 30,0 -- 30,4------30,0 30,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 29,7 30,0 -- 30,4------30,0 30,0

Nemzetközi kötelezettségek 29,7 30,0 -- 30,4------30,0 30,0

EIB tőkeemelés ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )136 5

KIADÁSOK 10 986,8 5 330,8 -- 5 639,2------5 330,8 5 330,8

1 Működési költségvetés -- 5 330,8 -- 5 639,2------5 330,8 5 330,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 5 330,8 -- 5 639,2------5 330,8 5 330,8

Nemzetközi kötelezettségek -- 5 330,8 -- 5 639,2------5 330,8 5 330,8

2 Felhalmozási költségvetés 10 986,8 -- -- ---------- --

 / 6 Beruházások 10 986,8 -- -- ---------- --

Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )236

IDA alaptőke-hozzájárulás ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )236 1

KIADÁSOK 1 193,9 1 192,1 -- 1 192,1------1 192,1 1 192,1

1 Működési költségvetés -- 1 192,1 -- 1 192,1------1 192,1 1 192,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 192,1 -- 1 192,1------1 192,1 1 192,1

Nemzetközi kötelezettségek -- 1 192,1 -- 1 192,1------1 192,1 1 192,1

2 Felhalmozási költségvetés 1 193,9 -- -- ---------- --

 / 6 Beruházások 1 193,9 -- -- ---------- --

IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )236 2

KIADÁSOK 18,2 45,0 -- 14,2------45,0 45,0

1 Működési költségvetés 18,2 45,0 -- 14,2------45,0 45,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 18,2 45,0 -- 14,2------45,0 45,0

Nemzetközi kötelezettségek -- 45,0 -- 14,2------45,0 45,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 18,2 -- -- ---------- --

Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )236 3

KIADÁSOK -- 36,9 -- --------36,9 36,9

1 Működési költségvetés -- 36,9 -- --------36,9 36,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 36,9 -- --------36,9 36,9

Nemzetközi kötelezettségek -- 36,9 -- --------36,9 36,9

EU Szomszédsági Beruházási Eszköz ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )236 4

4339



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLII.  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 -- 98,3 -- --------98,3 98,3

1 Működési költségvetés -- 98,3 -- --------98,3 98,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 98,3 -- --------98,3 98,3

Nemzetközi kötelezettségek -- 98,3 -- --------98,3 98,3

Egyéb kiadások ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )336

KIADÁSOK 31,8 40,0 -- 34,6------40,0 40,0

1 Működési költségvetés 31,8 40,0 -- 34,6------40,0 40,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 31,8 40,0 -- 34,6------40,0 40,0

Nemzetközi kötelezettségek 31,8 40,0 -- 34,6------40,0 40,0

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )37

ÁFA alapú hozzájárulás ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )137

KIADÁSOK 32 381,8 36 547,9 -- 37 170,0------36 547,9 36 547,9

1 Működési költségvetés 32 381,8 36 547,9 -- 37 170,0------36 547,9 36 547,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 32 381,8 36 547,9 -- 37 170,0------36 547,9 36 547,9

Nemzetközi kötelezettségek -- 36 547,9 -- 37 170,0------36 547,9 36 547,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 32 381,8 -- -- ---------- --

GNI alapú hozzájárulás ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )237

KIADÁSOK 222 307,7 232 975,6 -- 234 532,1------232 975,6 232 975,6

1 Működési költségvetés 222 307,7 232 975,6 -- 234 532,1------232 975,6 232 975,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 222 307,7 232 975,6 -- 234 532,1------232 975,6 232 975,6

Nemzetközi kötelezettségek -- 232 975,6 -- 234 532,1------232 975,6 232 975,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 222 307,7 -- -- ---------- --

Brit korrekció ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )337

KIADÁSOK 15 818,4 19 155,7 -- 19 164,8------19 155,7 19 155,7

1 Működési költségvetés 15 818,4 19 155,7 -- 19 164,8------19 155,7 19 155,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 15 818,4 19 155,7 -- 19 164,8------19 155,7 19 155,7

Nemzetközi kötelezettségek -- 19 155,7 -- 19 164,8------19 155,7 19 155,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 818,4 -- -- ---------- --

Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )437

KIADÁSOK 1 828,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 828,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 828,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 828,0 -- -- ---------- --

A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához kapcsolódó állami támogatások ( 01114 Helyi 
önkormányzatok )

38

KIADÁSOK 36 298,4 64 000,0 -- 68 753,9------64 000,0 64 000,0

1 Működési költségvetés 36 298,4 -- -- ---------- --
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előirányzat

2014. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 36 298,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 36 298,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 64 000,0 -- 68 753,9------64 000,0 64 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 64 000,0 -- 68 753,9------64 000,0 64 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 64 000,0 -- 68 753,9------64 000,0 64 000,0

Követeléskezelés költségei ( 15011 Államadósság kezelése )41

KIADÁSOK 0,1 1,7 -- --------1,7 1,7

1 Működési költségvetés 0,1 1,7 -- --------1,7 1,7

 / 3 Dologi kiadások 0,1 1,7 -- --------1,7 1,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1,7 -- --------1,7 1,7

Alapok támogatása ( X Nem besorolt )42

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása ( 1350 Általános munkaügyi tevékenységek és szolgáltatások )142

Költségvetési támogatás ( 1350 Általános munkaügyi tevékenységek és szolgáltatások )142 1

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

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak ( 1350 Általános munkaügyi tevékenységek és 
szolgáltatások )

142 2

KIADÁSOK 91 542,7 95 936,7 -- 95 936,7------95 936,7 95 936,7

1 Működési költségvetés 91 542,7 95 936,7 -- 95 936,7------95 936,7 95 936,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 91 542,7 95 936,7 -- 95 936,7------95 936,7 95 936,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 91 542,7 95 936,7 -- 95 936,7------95 936,7 95 936,7

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum rendezéssel összefüggő támogatás NFA-nak ( 1350 
Általános munkaügyi tevékenységek és szolgáltatások )

142 3

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

Bethlen Gábor Alap támogatása ( 01138 Külügyi szakigazgatás )242

KIADÁSOK 11 612,8 11 107,5 -- 14 154,1----3 046,611 107,5 14 154,1

1 Működési költségvetés 11 612,8 11 107,5 -- 14 154,1----3 046,611 107,5 14 154,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11 612,8 11 107,5 -- 14 154,1----3 046,611 107,5 14 154,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 612,8 11 107,5 -- 14 154,1------11 107,5 14 154,1

Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása ( 14401 Környezetvédelem )342

KIADÁSOK 13 477,0 9 866,7 -- 9 631,5------9 866,7 9 866,7

1 Működési költségvetés 13 477,0 9 866,7 -- 9 631,5------9 866,7 9 866,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLII.  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 13 477,0 9 866,7 -- 9 631,5------9 866,7 9 866,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13 477,0 9 866,7 -- 9 631,5------9 866,7 9 866,7

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása ( 06161 Egyéb szociális támogatások )442

KIADÁSOK 12,3 12,4 -- 12,4------12,4 12,4

1 Működési költségvetés 12,3 12,4 -- 12,4------12,4 12,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12,3 12,4 -- 12,4------12,4 12,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12,3 12,4 -- 12,4------12,4 12,4

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának támogatása ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

542

KIADÁSOK 135 499,6 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 135 499,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 135 499,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 135 499,6 -- -- ---------- --

Kárenyhítési Keret ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )43

KIADÁSOK -- -- -- 3 660,3----6 000,0-- 6 000,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 3 660,3----6 000,0-- 6 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 3 660,3----6 000,0-- 6 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 3 660,3-------- 6 000,0
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/13/00/00 Egyes ágazatokat terhelő különadó (295924) Új elem

Indoklás: 2014-ben eredeti előirányzattal nem rendelkező, évközben beemelt törvényi sor, a 
beérkező bevételek kezelésére szolgál. 2013. január 1-jétől az adónem megszűnt, 
de az áthúzódó pénzforgalmi hatás miatt még jelentkezett bevétel.

01/18/00/00 Reklámadó (347706) Új elem

Indoklás: A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2014. augusztus 15-én lépett 
hatályba, ezért a 2014. évi költségvetés tervezésekor ilyen bevétellel nem 
számoltunk.

03/07/00/00 Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj 
(294280)

Új elem

Indoklás: 2014-ben eredeti előirányzattal nem rendelkező, évközben beemelt törvényi sor, a 
beérkező bevételek kezelésére szolgál.

04/01/11/00 TB nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni 
befizetések (284834)

Új elem

Indoklás: 2015 évtől ismételten megnyílt annak a lehetősége, hogy az önkéntesen működő 
magánpénztárak tagjai önkéntes elhatározásuk alapján a társadalombiztosítási 
rendszerbe visszalépjenek.  Visszalépés esetén a tag pénztári számlán 
akkumulálódott megtakarításai az Ny Alapba kerülnek átutalásra.

05/07/00/00 Nyugdíjbiztosítási Alap befizetése (344062) Új elem

Indoklás: A 2014. évi költségvetési törvény 26. § (5) bekezdése felhatalmazta a szociál- és 
nyugdíjpolitikáért felelős minisztert, hogy a 2014. évi központi költségvetés 
január–november havi előzetes tényadatai alapján az államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben befizetési kötelezettséget határozzon meg a 
Nyugdíjbiztosítási Alap terhére, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet javára. A Nyugdíjbiztosítási Alap e jogcímen teljesített befizetési 
kötelezettsége a 2014. évben 183,4 milliárd forint volt.
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény végrehajtásáról szóló 2014. évi LXII. törvény 18. §-a alapján a 
Nyugdíjbiztosítási Alap 2013. évi, 1,3 milliárd forintos összegű többletét befizette 
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet Nyugdíjbiztosítási 
Alap befizetése alcímére.

05/09/00/00 Önkormányzatok befizetései (007890) Új elem

Indoklás: Év közben előirányzatosuló jogcím, melynek jelentős része a tárgyévet megelőző 
évi önkormányzati elszámolások alapján, a kincstári felülvizsgálat, illetve az ÁSZ 
ellenőrzése során megállapított jogtalanul igénybe vett és a tárgyévben a központi 
költségvetésbe visszafizetett hozzájárulások és támogatások összegeit tartalmazza, 
valamint ezek igénybevételi, kiegészítő és késedelmi kamatát. E rész év közben a 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a Fejezeti Tartalék jogcím 
előirányzatát növeli meg.
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

07/04/05/00 Strukturális Alapok (338417) Új elem

Indoklás:  Az uniós támogatások megtérülése 2 jogcímcsoportra osztható, az egyik a 
Kohéziós Alap, a másik a Strukturális Alapok. Ez utóbbira nem terveztünk 
bevételt, azonban évközben még is keletkezet rajta, ezért a sor megbontásra került.

32/01/10/00 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadások 
(254523)

Új elem

Indoklás: Ez a típusú kiadás az Áht. 83. §-ának (3) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzatok által a nettó finanszírozás keretében előleg módján igénybevett, 
de később majd inkasszálásra kerülő támogatások egyenlegét foglalja magában. A 
költségvetési törvény készítésekor erre az év végi egyenlegre 0-t feltételeztünk.

32/01/24/00 Államadósság Kezelő Központ Zrt. 
közreműködési díja (265801)

Új elem

Indoklás: Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. számára fizetett díj az egyedi állami 
kezességvállalások során történő közreműködés ellenértéke. A tervezés 
időszakában konkrét egyedi állami kezességvállalási igény nem volt ismert, ezért e 
kezesség-típushoz kapcsolódó tételeket sem lehetett számszerűsíteni. Az év közben 
megvalósult egyedi kezességvállalások esetén nyújtott szakértői közreműködés 
díját a 2014. évi költségvetési törvény 46. § (2) és (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján fizette a költségvetés.

33/17/00/00 Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami 
kezességből eredő fizetési kötelezettség (300980)

Új elem

Indoklás: A költségvetési tervezés időszakában az 1993. június 30. előtt kötött takarékbetét-
szerződések alapján elhelyezett pénzeszközök visszafizetésére vonatkozó állami 
helytállási kötelezettség érvényesítése nem volt valószínűsíthető, ezért nem 
tartalmazott kiadási előirányzatot a költségvetési törvény e jogcímen.  A 
költségvetési törvény 46. § (1) bekezdése ugyanakkor felhatalmazást adott a nem 
tervezett állami kezességbeváltások kifizetésére. Ennek alapján került sor egy 
végelszámolás alá vont takarékszövetkezet betéteseinek kártalanítására.

33/18/00/00 Téves utalások rendezése (284789) Új elem

Indoklás: A jogszabályi kezességbeváltások számláján év közben jelentkező téves utalások, 
így ezek rendezése előre nem tervezhetők.

35/01/01/00 2014. évi kompenzáció (286034) Új elem

Indoklás: A 2014. évi kompenzációval kapcsolatos kiadásaira az ONYF is részesült 
támogatásban a költségvetés céltartalékából (közszférában foglalkoztatottak 
bérkompenzációja alcímen), melynek összege 63,6 millió forintot tett ki. Az 
előirányzat átcsoportosítására a Kormány 1201/2014. (IV. 1.), illetve 1746/2014. 
(XII. 15.) számú határozatai alapján került sor.
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

35/01/07/00 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 
(280445)

Új elem

Indoklás: A 2014. évi központi költségvetési törvény 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
költségvetés céltartalékából (különféle kifizetések alcímen) került finanszírozásra 
az ONYF Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai. A költségvetési törvény 
23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az átcsoportosításra az államháztartásért 
felelős miniszter kapott felhatalmazást. Ennek összege 2014-ben 7,8 millió forintot 
tett ki.

35/02/02/00 2014. évi kompenzáció (286045) Új elem

Indoklás: A 2014. évi kompenzációval kapcsolatos kiadásaira az OEP is részesült 
támogatásban a költségvetés céltartalékából (közszférában foglalkoztatottak 
bérkompenzációja alcímen), melynek összege 47,0 millió forintot tett ki. Az 
előirányzat átcsoportosítására a Kormány 1201/2014. (IV. 1.), illetve 1746/2014. 
(XII. 15.) számú határozatai alapján került sor.

35/02/06/00 Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 
(280456)

Új elem

Indoklás: A 2014. évi központi költségvetési törvény 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
költségvetés céltartalékából (különféle kifizetések alcímen) került finanszírozásra 
az OEP Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai. A költségvetési törvény 
23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az átcsoportosításra az államháztartásért 
felelős miniszter kapott felhatalmazást. Ennek összege 2014-ben 53,8 millió 
forintot tett ki.

43/00/00/00 Kárenyhítési Keret (350284) Új elem

Indoklás: Az 1802/2014. (XII. 19.) Korm. határozat értelmében döntés született arról, hogy a 
végelszámolás alatt álló Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. betétesei az Országos 
Betétbiztosítási Alap által kifizetett kártalanítási összegen felül további 
kárenyhítésben részesüljenek. Tekintettel arra, hogy ez a történés a költségvetés 
készítésekor még nem volt ismert, így előirányzatot sem tudtunk rá csinálni.
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XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet 

2014. évi költségvetésének végrehajtása 
 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) hatálya alá 
tartozó vagyonnal való gazdálkodásból eredő bevételek és kiadások a központi 
költségvetés bevételei és kiadásai. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 14. §-a alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 
MNV Zrt.) és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (továbbiakban: MFB Zrt.) rábízott 
vagyoni körébe tartozó vagyonnal való gazdálkodásból eredő költségvetési bevételek 
és költségvetési kiadások a központi költségvetés önálló fejezetét képezik. A Magyar 
Fejlesztés Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításával 2014. 
július 16-tól az MFB Zrt.-ben az államot, mint egyszemélyes tulajdonost a 
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter képviseli, a költségvetési 
elszámolás azonban 2014-ben még e fejezetben történt meg. 

A vagyonhasznosítással kapcsolatos bevételek között azonban helyet kaptak olyan 
bevételek (pl. koncessziós díjak), amelyek nem a tulajdonosi joggyakorló társaságok 
feladatkörébe tartoznak, azonban szintén az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter irányítása alá tartozó, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezetben számolandók el. 

 

1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK  

A 2014. évi költségvetési törvény 193 228,6 millió forintban állapította az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek tervezett összegét. A teljesült bevételek 
262 603,6 millió forintos összege jelentős többletteljesítést mutat, az 
előirányzat135,9%-át teszi ki. A bevételi alcímek mind túlteljesültek a tervezetthez 
képest, azonban az egyes tételek teljesülési aránya változó képet mutat. A 
volumenében meghatározó többlet-bevétel a nem tervezett tulajdonosi részesedések 
értékesítéséből származott 41 854,5 millió forint összegben. 

1. ALCÍM: ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK 

Az értékesítésből befolyt 198 646,0 millió forint összegű bevételek közel 135,5 %-át 
teszik ki a tervezett 146 591,7 millió forintnak.  

Az ingatlanértékesítések 8000,0 millió forintra tervezett bevétele elmaradást mutat, a 
86,6%-os teljesítési arányt mutató 6931,4 millió forintos bevételi összeg elsősorban 
egy nagy összegű ingatlancsere elszámolásának az eredménye. 2014. év során – 
ingatlancsere útján – állami tulajdonba került a Táncsics börtön épülete, ennek értéke 
5603,2 millió forintot tett ki.  

2014. évben 268 db ingatlan értékesítés és csereügylet valósult meg. Az értékesítésre 
került ingatlanok között lakás- és egyéb lakóingatlanok (125 db), valamint más 
felépítményes és felépítmény nélküli ingatlanok voltak. Az értékesített ingatlanok 
nagy része (105 db) a magyar állammal osztatlan közös tulajdonban állt. A 2014. évre 
tervezett nagyobb összegű ingatlanértékesítések 2015-re húzódnak át. 
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Az egyéb eszközök értékesítéséből eredő 1581,1 millió forint összegű bevétel az 
eredeti 50,0 millió forintos előirányzatot nem várt mértékben meghaladta. A tervsoron 
kerültek elszámolásra az ásványi nyersanyagok, a hagyatékból származó ingóságok, 
egyéb ingatlannak nem minősülő eszközök értékesítési bevételei. A tervsoron 
általában a kis egyedi értékkel rendelkező vagyonelemek értékesítési bevétele 
szerepel, melyek éves összesített értéke jellemzően nem számottevő, azonban 2014. 
évében két jelentős értékű tranzakció bevétele is realizálódott az előirányzaton. Egyik 
tétel a Győr-Gönyű kikötő földhasználati jogának értékesítése közel 500,0 millió forint 
értékben, másik tétel az Amerikai Nagykövetséggel kapcsolatos értékesítés (pl: 
biztonsági elemek) közel 1000 millió forint értékben. 

A 2014. évben az állami vagyon értékesítési bevételeinek 8,8%-a az üvegházhatású 
gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló törvény hatálya alá tartozó, az állam 
vagyonában forgalomképes vagyoni értékű jogként nyilvántartott kibocsátási és 
légiközlekedési egységek értékesítéséből származott. A Kibocsátási egységek 
értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoport eredeti – év közben nem módosított 
– előirányzata 18 541,7 millió forint volt, míg a teljesülés 17 479,1 millió forintot tett 
ki, amely összeg 5,7%-kal maradt el az előirányzattól. Az elmaradás oka, hogy az 
Európai Bizottság döntése alapján év közben ideiglenesen elvonásra került az 
értékesíthető kvótamennyiség 37%-a, és az így kieső bevételt az emelkedő 
kvótaegység-árak nem tudták kompenzálni. A költségvetési törvény 9. § (3) bekezdése 
rendelkezett az értékesítési bevételek elszámolásáról, amely szerint a légiközlekedési, 
illetve az egyéb kibocsátási egységek értékesítésének bevételeit a jogcímcsoporton 
belül külön jogcímenként kell elszámolni. 2014-ben az egyéb kibocsátási egységek 
értékesítéséből 17 390,0 millió forint, míg a légiközlekedési kibocsátási egységek 
eladásából 89,1 millió forint bevétel származott. A költségvetési törvény 9. § (4)-(5) 
bekezdései alapján továbbá az érintett bevételek meghatározott mértékének célzott 
felhasználásáról az államháztartásért felelős és az energiapolitikáért felelős 
miniszterek gondoskodhattak a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 
51. Gazdasági Zöldítési Rendszer alcím és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport 
keretei között. 

Az értékesítési bevételek többletét a tulajdoni részesedések értékesítéséből befolyt 
41 854,5 millió forint összeg alapozta meg. Ilyen típusú bevételeket nem tartalmazott a 
költségvetés, mivel jelentősebb részesedés-értékesítés nem szerepelt a tervek között. A 
2014. év 41 854,5 millió forintos teljesítési adat jelentős részét a Magyar Állam 
tulajdonában lévő 50% + 1 szavazatnyi hányadot megtestesítő törzsrészvény és 1 
darab elsőbbségi részvény mértékű FŐGÁZ Zrt. részesedésének (41 800 millió forint) 
értékesítése adja az MFB Zrt. részére.  

A frekvenciahasználati jog értékesítéséből származó bevételek 130 800,0 millió forint 
összeget tettek ki, mely a tervezett 120 000,0 millió forintot 9 %-kal haladta meg. 

A szélessávú szolgáltatásokhoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultságok 
tárgyában indított pályázati eljárás során a tervhez képest mutatkozó többletbevétel 
abból eredt, hogy az 1800 MHz-es frekvenciasávban prognosztizált árverseny valóban 
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bekövetkezett és ezen csomagok nyertesei nem éltek a pályázati kiírásban szereplő 
halasztott fizetés lehetőségével. 

adatok millió forintban 

Jogcím/Szolgáltató 2014. évi 
terv 

2014. évi 
tény 

450 MHz-es 
frekvenciasáv 
frekvenciahasználati 
jogosultságának pályázati 
díja  

MVM NET Távközlési 
Szolgáltató Zrt. 275,0 200,0 

 Összesen 275,0 200,0 

Jogcím/Szolgáltató 
2014. évi 

terv 
2014. évi 

tény 
Szélessávú 
szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó 
frekvenciahasználati 
jogosultságok pályázati 
díja 

DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft. 

119 725,0 

10 000,0 

Telenor Magyarország Zrt. 31 725,0 
Vodafone Magyarország 
Zrt. 30 225,0 

Magyar Telekom Zrt. 58 650,0 

Összesen 119 725,0 130 600,0 
 Mindösszesen 120 000,0 130 800,0 

 

2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSI BEVÉTELEK 

A hasznosítási bevételek 44 954,5 millió forint összegű tétele közel 17,1 %-a a fejezet 
bevételeinek. E bevételtípus tényleges összege 24,4 %-kal meghaladta a tervezett 
36 136,9 millió forintot. A többletbevétel alapvetően az osztalékbevételekből 
származó befizetés kedvezőbb alakulásának eredménye, mindemellett a koncessziós 
díjbevételek jogcím kivételével minden jogcím túlteljesült a tervezetthez viszonyítva. 

A bérleti díjakból származó 2014. évi bevétel összesen 1.978,2 millió forint összegben 
teljesült, amely több mint háromszorosa a költségvetési törvényben előirányzott 
653,6 millió forintnak. A bérleti díjak egyik típusa a központi költségvetési szervek 
felé továbbszámlázott bérleti díjak alkotják, melyek 122,0 millió forint összegben 
realizálódtak 2014. évben. E jogcím kizárólag a központi költségvetési szervnek 
minősülő gazdálkodók részére az MNV Zrt. által bérelt ingatlanoknak a költségvetési 
szerv részére továbbszámlázott és pénzügyileg realizált bevételeit (bérleti díjak, 
üzemeltetési kiadások) foglalja magában. Másik típusa az egyéb bérleti díjak jogcím, 
amely alapvetően a társadalmi szervezetek, gazdálkodó szervezetek által bérelt állami 
tulajdonú ingatlanok bérleti díj befizetéseit tartalmazza. 2014-ben 1856,2 millió forint 
bevétel folyt be ezen a jogcímen lakásbérletből, 90 napos szerződésekből (pl: 
filmforgatás, rendezvények), átvett ingatlanokból származó hasznosítási bevételekből 
(pl: volt MÁV ingatlanok). A bérleti díjakból a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által 
beszedett bérleti díjak 2014. év során 892,3 millió forintot tettek ki, melynek összege 
jelentősen hozzájárult a jogcím túlteljesüléséhez. 
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A vagyonkezelői díjak 1548,0 millió forint összegű előirányzata alapvetően a 
gazdasági társaságoktól, társadalmi szervezetektől, valamint ingatlanok 
vagyonkezelésbe adásából származó vagyonkezelői díjbevételeket tartalmazta. A 
2914,3 millió forint összegű teljesítés majdnem a kétszerese a költségvetési 
törvényben előirányzott bevételnek. A sor kiemelt tétele, a HungaroControl Zrt.-től 
származó vagyonkezelői díjak a tervezési időszakban még jelentős kockázattal bírtak. 
A nemzetközi légügyi szervezetek (IATA, Eurocontrol) kifogással éltek a 
vagyonkezelői díjak meghatározásának módját és mértékét illetően is. A tárgyalások a 
tavalyi év végén lezárásra kerültek. A következő évekre a vagyonkezelői díjak alapját 
már nem a légiforgalom, hanem a társaság tevékenységéhez szükséges 
ingatlanállománya adja. A társaságtól származó 2014. évi vagyonkezelési díj 
szerződésben meghatározott nagysága 2339,3 millió forint (1842,9 millió forint + 
ÁFA), ehhez jön még a 2013. évről átcsúszó díjrészlet, amit a visszapótlási 
kötelezettség elszámolása csökkent. A Budapest Airport Zrt. éves vagyonkezelői díja 
264 millió forint, a regionális vízmű társaságok és egyéb vagyonkezelői díjak 
263 millió forint. 

2014-ben az állami vagyon hasznosításával kapcsolatos bevételek meghatározó tételét 
az osztalékbevételekből származó befizetések adták, a hasznosítási bevételek 79,2 %-a 
volt. A jogcímcsoport eredeti előirányzata 28 580 millió forint volt, míg a teljesülés 
35 637,3 millió forintot tett ki, amely az eredeti előirányzatot közel 25 %-kal haladta 
meg. Az MNV Zrt. 2014. évi osztalékbevételi terve társaságokra bontva a következők 
szerint teljesült. 

 adatok millió forintban 

TÁRSASÁG 
2014. ÉVI 

ELŐIRÁNYZAT 
2014. ÉV  

TÉNY   
ELTÉRÉS 

MVM Zrt. 10 000,0 10 171,2 171,2 
Szerencsejáték Zrt. 8 500,0 8 500,0 0,0 
MOL Nyrt. 6 000,0 13 088,2 7 088,2 
Richter Nyrt. 3 000,0 2 681,9 - 318,1 
OTP Nyrt. 80,0 145,7 65,7 
HungaroControl Zrt. 1 000 1 000,0 0,0 
Egyéb osztalékbevétel 0,0 50,3 50,3 

Összesen: 28 580,0 35 637,3 7 057,3 
 

Az osztalékbevételek döntő többsége júniusban realizálódott, a tervértéket jelentősen 
meghaladó tényérték elsősorban a MOL Nyrt. részvényekre fizetett osztaléknak 
köszönhető. Az osztalékbevételek esetén elmondható, hogy a MOL Nyrt., az MVM 
Zrt., az OTP Nyrt. tervezett előirányzatot meghaladó, míg a Richter Nyrt. tervezett 
előirányzatot el nem érő bevételt eredményezett, a HungaroControl Zrt. a terv szerint 
teljesített. 

 

A koncessziókból származó díjbevételek is az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
között jelennek meg, ezek azonban nem tartoznak a Vtv. hatálya alá, illetve az MNV 
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Zrt. hatáskörébe. Ezek az együttesen 4424,7 millió forint összegű bevételek 17 %-kal 
elmaradnak a tervezett 5355,3 millió forinthoz képest.  

A szerencsejáték koncessziókból származó díjbevételek összege 1197,3 millió forintot 
tett ki, amely 4 koncessziós jog után 3 gazdasági társaság által befizetett díjtételekből 
származott. A teljesülés a 2100,0 millió forintos éves előirányzat 57%-ának felelt meg. 
Az alulteljesülés abból adódik, hogy az érintett koncesszióba vevő társasággal a 2014 
májusában megkötött koncessziós szerződés évközi módosításának eredményeként a 
koncessziós időszak kezdő időpontja 2015. január 1-jére módosult, így a díjfizetési 
kötelezettség is csupán ezen időponttól áll fenn.  A szerencsejáték szervezéséről szóló 
törvény alapján – a tervezett gazdasági környezetet is figyelembe véve – az éves 
koncessziós díj jogszabályi minimumát a költségvetési törvény határozta meg. 

Az infrastruktúra koncessziókból származó éves díjbevételek összege 273,7 millió 
forintot tett ki, amely a tervezett 988,8 millió forint 27,7 %-a. A jogcím magában 
foglalta egyrészt a frekvenciahasználati jogosultságok után fizetendő, másrészt a PPP 
konstrukciós autópálya projektekből származó koncessziós díjbevételeket. 

A korábban megkötött koncessziós szerződésekhez kapcsolódó pályázati díjak 
területén a három mobilszolgáltatóval 2013-ban megkötött hatósági szerződések 
jelentős módosulást hoztak, hiszen az akkori 110 900 millió forint egyszeri díj 
kifizetésével az összes további koncessziós díjfizetési kötelezettség megszűnt, így a 
jövőben ezen a jogcímen további bevétel nem várható, kizárólag az Antenna Hungária 
Zrt.-nél jelentkezik 2021-ig évente egy alkalommal egy árbevétel alapú pályázati 
díjfizetési kötelezettség.  

adatok millió forintban 

Jogcím/Szolgáltató 
2014. ÉVI 

TERV 
2014. ÉV  

TÉNY   

koncessziós Magyar Telekom Nyrt. 322,0 0 
díjak Vodafone Zrt. 317,6 0 
(GSM 900, 
DCS 1800) Összesen 639,6 0 
Éves pályázati Telenor Zrt. – – 
díjak Magyar Telekom Nyrt. – – 
(UMTS III. Vodafon Zrt. 71,0 0 
generáció) Összesen 71,0 0 
Digitális átállás 
árbevétel alapú 
pályázati díja 

Antenna Hungária Zrt. 187,4 185,4 

Összesen 187,4 185,4 
Mindösszesen 898,0 185,4 

 

Az infrastruktúra koncessziókból eredő díjbevételek fennmaradó 88,3 millió forint 
összege az M6 autópálya projektek koncessziós szerződéseiből származott. 

A bányakoncesszióból származó bevétel 2014-ben 1897,6 millió forint volt, mely a 
tervezett 1440,5 millió forintot közel 32 %-kal haladja meg. A 2014. évi bevételek a 
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2013. évi bányászati koncessziós pályázatok során elnyert koncessziós jogok után 
fizetendő díjakból származtak. 

A dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós bevétele 1056,1 millió forint volt, 
amely az előirányzott 826,0 millió forintot 28%-kal haladja meg. 

3. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK 

Az előirányzat 500,0 millió forintos bevételi tervet tartalmazott. A tervsoron a 
hagyatékból, bírósági ügyekből, illetve végelszámolásból származó bevételek lettek 
tervezve.  

A 2014. évben a tényleges teljesítés összege elérte az 9002,9 millió forintot, mely 
többszöröse a tervezettnek. A bevételek növekedését az év közben nyújtott jelentős 
összegű tulajdonosi kölcsönök kamatbevételei, valamint az uniós pályázatok során – a 
bruttó elszámolás következtében – befolyt bevételek eredményezték.  

4. ALCÍM: TŐKEKIVONÁS 

E bevétel a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 10 000,2 millió forint összegű 
tőkeleszállításából származott, lényegében megfelel a tervezett összegnek. A 
tőkekivonás amiatt vált indokolttá, hogy a társaság átadta közútkezelői feladatait, 
tevékenységének finanszírozására szolgáltatási szerződés keretében költségvetési 
forrást kapott. 

 

2. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások eredetileg tervezett összege 
160 332,0 millió forint volt, amely a törvényi, a kormány, illetve miniszteri hatáskörű 
módosítások nyomán 385 886,7 millió forintra változott. 

A 2014. évi költségvetési törvény 175 393,4 millió forint összegű többlet-kiadási 
lehetőséget teremtett a fejezetben az alábbi társasági részesedések állami tulajdonba 
vételére, tőkeemelésre, illetve fejlesztésre: 

FŐGÁZ Zrt. 79 186,3 millió forint 
Antenna Hungária Zrt. 56 000,0 millió forint  
AVE Magyarország Kft. 14 000,0 millió forint  
Paks-II. Zrt. 10 157,1 millió forint  
Magyar Gáz Tranzit Zrt. 7 500,0 millió forint 
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetéséhez szükséges 
fejlesztések 8 550,0 millió forint 

A 2014. év során kifizetett összeg 394 248,9 millió forint volt, amely meghaladta a 
2014. évi kiadási lehetőséget. A túllépés oka részben a felülről nem korlátos 
előirányzatok túlteljesülése, részben a korábbi években adott előlegek beszámítása, a 
2014 évben kapott uniós támogatások, és az ingatlancsere ügyletek bruttó elszámolása, 
mely az elszámolási szabályok változásából adódik. 

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) 
Korm. határozat az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter irányítása alatt álló 
költségvetési fejezetet 500,0 millió forint összegű zárolási kötelezettséggel terhelte. 
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Az MNV Zrt. tényleges és várható teljesítési adatait figyelembe véve a zárolás teljes 
egészében a Vagyonfejezet 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím, 2. 
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások jogcímcsoport, 1. Üzemeltetés, fenntartás, 
karbantartás, javítás jogcímről került végrehajtásra. 

A Kormányzati rendkívüli kiadások előirányzatának terhére történt átcsoportosítás 
útján a Kormány 2014. évben együttesen 28 230,6 millió forinttal emelte meg a fejezet 
kiadási előirányzatait. Más költségvetési fejezet, illetve az előző évi fel nem használt 
maradványok terhére a Kormány 30 472,3 millió forint összegű átcsoportosítással 
növelte e fejezet kiadási lehetőségeit, a más fejezetek felé történő, ellentétes irányú 
előirányzat-átcsoportosítás következtében pedig 2 061,9  millió forinttal csökkentette, 
illetve 2014. év végén 4716,1 millió forintot csoportosított át a XVII. Nemzeti 
Fejlesztési minisztérium fejezetbe maradványképzés céljából. A fejezetek közötti 
átcsoportosítások mellett fejezeten belüli átrendeződésekre is sor került 2014-ben. Az 
5 000,0 millió forint összegű fejezeti tartalék előirányzat 100%-ának felhasználására – 
fejezeten belüli tételeket növelő – átcsoportosítással került sor. A költségvetési törvény 
(7. § (3) bekezdés) lehetőséget adott az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszternek is a felhalmozási és a hasznosítási típusú kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosításra, amely alapján a miniszter a törvény adta lehetőséggel élve összesen 
1000,0 millió forint nagyságrendű előirányzat módosítást hagyott jóvá. 

1. ALCÍM: FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK  

A felhalmozási jellegű kiadások 323 188,0 millió forint összegű kifizetései adták a 
fejezet kiadásainak közel 82%-át. E kiadástípust érintették leginkább az év közbeni 
előirányzat-módosítások, amelyek eredményeként az eredetileg előirányzott 
99 895,0 millió forintról 317 130,9 millió forintra emelkedett. Az előirányzatok 
módosítására mind országgyűlési (a költségvetési törvény módosításával), mind a 
kormányzati, mind miniszteri hatáskörben sor került. 

A költségvetési törvény eredetileg 55 460,0 millió forint előirányzatot biztosított 
ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlások megvalósítására, ezen belül a NET Zrt. 
ingatlanvásárlásaira, az MNV Zrt. ingatlan-beruházásaira, ingatlanvásárlásaira és 
stadionfejlesztésre. 

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET Zrt.) által végrehajtott ingatlanvásárlások 
tekintetében, a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó 
természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 
alapján működő NET Zrt. tevékenysége 2013. évtől gyorsult fel.  
A 2014. évi költségvetési törvényben 37 000,0 millió forint került előirányzásra a 
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan 
beruházások költségeire, amelyből 2014. évben 36 110,9 millió forint előirányzat 
felhasználás elszámolása történt meg. Az előlegek megfelelő elszámolása érdekében a 
2013-ban nyújtott összegek 2014-ben felhasznált összege növelte a kiadásokat, míg a 
tavaly folyósított, 2015. évi felhasználású előlegek csökkentették. 

Az ingatlanok többsége a keleti országrészben, azon belül is Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, de jelentős számú az ingatlan-
felajánlás Pest megyében is, az összes kiadás 26,8%-a ezekben a megyékben 
realizálódott. 
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Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásaira szolgáló előirányzat nagysága az év során 
többször is módosult: 
− eredeti előirányzat 10 066,0 millió forint 
− előirányzat növelések összesen + 12 236,9 millió forint 
− előirányzat csökkentések összesen - 4 491,4 millió forint 
− módosított előirányzat 17 811,5 millió forint 

Az évközi emelések a nem tervezett, év közben felmerülő ingatlan projektekhez, 
felújítási feladatok végrehajtásához teremtettek teljes, illetve pótlólagos, kiegészítő 
fedezetet. 
 

   adatok millió forintban 

Ingatlan / projekt megnevezése 
2014. ÉVI 

MÓDOSÍTOTT 

ELŐIRÁNYZAT 

2014. ÉVI 

TÉNY 

Amerikai Nagykövetség felújítása 1 421,6 1 421,6 
Amerikai Nagykövetség (ingatlancsere) 0 5 603,2 
Új kongresszusi központ 6 065,5 6 065,5 
Projekt - beruházás, vásárlás, ktv. szervek 
elhelyezése 

8 190,0 8 133,0 

Műemlék felújítások 870,0 827,5 
Ingatlanfelújítások (nem műemlék) 450,0 266,5 
Ingatlanfelújítások előkészítése (tervezés, 
régészet) 

274,4 88,4 

Különféle ingatlan beruházás, vásárlás 540,0 1 716,3 
Összesen: 17 811,5 24 122,0 

 
Az előirányzaton megfigyelhető kerettúllépés oka a korábban folyósított előlegek 
beszámítása és a 2014. évi kapott támogatások uniós bruttó elszámolása, valamint a 
pénzügyi teljesítéssel nem járó Amerikai Nagykövetség ingatlancserével kapcsolatos 
tranzakciója. 

Az Amerikai követség felújítására elkülönített keret 2014-ben teljes egészében 
felhasználásra került, a Budapest, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan felújítása 
megtörtént, így a 2007 szeptemberében kötött kormányközi megállapodás alapján a 
Táncsics-börtön átadására sor kerülhetett. Az ingatlancsere számviteli elszámolása 
pénzügyi teljesítéssel nem járó előirányzat-felhasználást eredményezett, melyre 
vonatkozó fedezetet a 2014. évi költségvetési törvény nem tartalmazott. 

Az előirányzat terhére jelentős összeg, 6065,5 millió forintot került új budapesti 
konferencia központ létesítésének előkészítésére felhasználásra. Az új budapesti 
konferencia központ létesítésére kiválasztott ingatlan megvásárlásáról a 2001/2014. 
Korm. határozat rendelkezik. A beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan birtokbaadás-
vételi eljárása 2014. június 16-án sikeresen megtörtént.  

2014. évben az előirányzat terhére műemléki és nem műemléki felújítások is 
megvalósultak. Műemléki felújítások keretében több kastély, valamint a Fűzéri vár 
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újult meg. Nem műemléki ingatlanon végzett felújítások közül jelentősebb projekt volt 
a Rendőrszálló létrehozása, a beruházás megvalósítására az 1793/2013. (XI.7.) 
Kormány-határozat 259,5 millió forintot biztosított. A kivitelezési munkálatok a 
kormányhatározat által meghatározott ütemtervnek megfelelően elkészültek.  

Az MNV Zrt. közvetlen irányításával megvalósuló új ferencvárosi stadion beruházás a 
megnövekedett feladatok ellenére a 2014. szeptemberi határidő helyett augusztusban 
befejeződött. 2014. évi összköltség 8 386,2 milliárd forint volt. A stadion alkalmas a 
XXI. század legmodernebb igényeinek kielégítésére, és a hosszú távú gazdaságos 
üzemeltetésre. A befogadóképessége változó attól függően, hogy hazai, nemzetközi 
sportrendezvényeknek, illetve koncertnek ad otthont. Az úgynevezett fejépületben 
létesített közösségi tér a főváros egyik legnagyobb konferenciáknak, ill. 
rendezvényeknek helyet adó létesítménye lett.  

Az egyéb eszközök vásárlása jogcímcsoport 2014-ben tervezett értéke 650,0 millió 
forint volt (elsősorban a Mokép filmjogok 500 millió forint és Zichy hagyaték 125 
millió forint értékű tervezet felvásárlása fedezetéül). A jogcímen tervezett feladatok 
nem valósultak meg 2014-ben, hanem áthúzódtak a 2015. költségvetési évre. A 
jogcímen a 2014. évben 239,9 millió forint kifizetése történt meg, ez döntő részben a 
Volán társaságok régiós átalakulását (24 társaság utódaként hét régiós társaság 2015. 
január 1-től) támogató informatikai fejlesztések keretében történt SAP Licence 
megvásárlás 231 millió forintos értékének fedezetéül szolgált.  

Az állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadásokra a költségvetési 
törvény eredetileg 33 764,0 millió forint összegű előirányzatot tartalmazott. A 2014. 
év során mind törvényben jóváhagyott, mind kormányzati és fejezeti hatáskörű 
előirányzat-módosítások együttesen 235 552,5 millió forintra növelték a 
felhasználható összeget.  

Az állami tulajdonú társaságok közül az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. részesült 
a legjelentősebb összegű tőkeemelésben, melynek forrása a 2014. évi költségvetési 
törvény módosításával kerül biztosításra. A 79 050,0 millió forint értékű feltőkésítés 
tette lehetővé azt, hogy a társaság megvásárolja a FŐGÁZ Zrt-t, melyről a Kormány az 
1163/2014. (III. 25.) Korm. határozatában döntött. További, szintén az energetikai 
szektort érintő állami tulajdonszerzésre is sor került, az MNV Zrt. 10 157,1 millió 
forint vételárért megvásárolta a magyar állam részére az MVM Paks II. Atomerőmű 
Fejlesztő Zrt. részvényeinek 100%-át, melynek forrását szintén a 2014. évi 
költségvetési törvény módosítása biztosította. 2014. november 15-én hatályba lépett a 
nemzeti fejlesztési miniszter 45/2014. (XI. 14.) NFM rendelete az MVM Paks II. Zrt. 
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
szervezet kijelöléséről, mely az MVM Paks II. Zrt. felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2026. december 31-ig a 
Miniszterelnökséget jelölte ki.  

Összegét tekintve a második legnagyobb forrásbiztosítás az Antenna Hungária Zrt. 
megvásárlása céljából került biztosításra a költségvetési törvény módosításával 
56 000,0 millió forint összegben. Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és 
Rádióhírközlési Zrt. 100%-os tulajdonjogát megtestesítő részvénycsomagját első 
lépésként az NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vásárolta meg 
tulajdonosi kölcsön formájában biztosított forrásból. Ezt követően az állam – e kölcsön 
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és kamatai megfizetésének beszámításaként – megvette a részvénycsomagot a 
társaságtól. 

A hulladékgazdálkodási ágazatban történő fokozottabb állami szerepvállalást is 
szolgálta az AVE Magyarország Kft. megvásárlása. A társaságot (illetve 
társaságcsoportot) a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. vásárolta meg, 
melynek végső fedezetét a 14 000,0 millió forint összegű állami tőkeemelés adta.  

A Kormány az 1427/2014. (VII.30.) számú Korm. határozatában az MKB Bank Zrt. 
társasági részesedésének megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről határozott. 
A vételár teljesítéséhez szükséges 55 millió eurót a 1514/2014. (IX. 16.) Korm. 
határozat biztosította. Az MKB Bank megvásárlásával kapcsolatos kiadások 
jogcímcsoport terhére 17 069,8 millió forint került kifizetésre. 

A 2014. évben – a fenti részesedésvásárlások nélkül – az MNV Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcímcsoport terhére 55 823,3 millió forint 
tényleges tőkeemelési és részesedésvásárlási kifizetés történt, amelynek főbb tételei a 
következők: 

       adatok millió forintban 

Társaság Forrásjuttatás 
összege 

Duna Passage Kft. megvásárlása 16 550,0 
Magyar Közút Np. Kft. tőkeemelése 10 000,0 
tankönyvkiadó társaságok megvásárlása 8 133,5 
Magyar Gáz Tranzit Zrt. megvásárlása 7 502,3 
Bombardier MÁV Hungary Kft. megvásárlása 2 125,1 
KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. tőkeemelése 1 842,8 
Tokaj Kereskedőház Zrt. tőkeemelése 1 500,0 
Millenáris Széllkapu Np. Kft. tőkeemelése 1 400,0 
FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. tőkeemelése 1 310,0 
MFK Magyar Fejlesztési Központ Np. Kft. megalapítása 903,0 
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tőkeemelése 900,0 
ÉNYKK Zrt. tőkeemelése 679,3 
ÉRV Zrt. tőkeemelése 570,0 
egyéb, kisebb összegű tőkeemelések 2 407,4 
Összesen: 55 823,3 

 

A Duna Passage Kft. tulajdoni részesedésének állami tulajdonba vételéhez a forrást az 
1825/2014 (XII.23.) Korm. határozat teremtette meg. A társaság fő tevékenysége 
jelenleg saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, melyet az ingatlanra tervezendő 
fejlesztési koncepció megvalósításáig végez. 

A Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft. (a továbbiakban: Társaság) 64,9%-
os társasági részesedésének megszerzésére 2 125,1 millió forint került felhasználásra. 

A tokaji borvidék fejlesztéséhez kapcsolódva a társaság modernizálása, a 
szőlőfeldolgozás technológiai fejlesztése illetve jó minőségű alapanyag felvásárlása 
érdekében hajtott végre az MNV Zrt. tőkeemelést a Tokaj Kereskedőház Zrt.-nél. 
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A megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató társaságok (ún. 
rehabilitációs társaságok: ERFO, SZEFO, FŐKEFE, KÉZMŰ) jelentős, 3 659,8 millió 
forint forrásjuttatásban részesültek 2014. év során, tekintettel arra, hogy a veszteséges 
működés ellentételezése mellett a társaságok reorganizációja során kialakított 
szervezeti keret mellett jelentős korszerűsítő beruházásokra is szükségük van a 
nyereséges termelési struktúrához.  

Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. esetén a 
Budapest II. kerület, Margit körút 85-87. szám alatti ingatlan lebontásával összefüggő 
feladatokról szóló 1136/2013. (III. 19.) Korm. határozatban meghatározott 
ingatlanbontási feladatok maradéktalan végrehajtása, az ahhoz szükséges forrás 
biztosítása érdekében, a Kormány 1107/2014. (III. 6.) Korm. határozatával 450 millió 
forintot, majd a 1515/2014. (IX. 16.) Korm. határozatával 950,0 millió forintot 
csoportosított át, melyet a tulajdonosi joggyakorló tőkeemelés formájában biztosított a 
társaság részére.  

A Kormány elfogadta az Éghajlat-politika és Környezetvédelem Alprogrammal (LIFE) 
kapcsolatos feladatok ellátásról, valamint a közvetlen brüsszeli kifizetésű források 
elnyerésének kárpát-medencei szintű összehangolásáról és a Magyar Fejlesztési 
Központ felállításáról szóló kormányhatározatot. A Magyar Fejlesztési Központ Kft. 
903,0 millió forint saját tőke összeggel került megalapításra a közvetlen közösségi 
források kárpát-medencei szintű elnyerését segítő információs, koordinációs és 
operatív feladatokat ellátása céljából. 

Az MVM Zrt. és az MFB Invest Zrt., valamint az MNV Zrt. mint vevő 2014. 
szeptember 30. napján adásvételi szerződést kötött, melynek alapján a Magyar Gáz 
Tranzit Zrt. 99,9693 %-os részvénycsomagjának tulajdonjoga 2014. november 27. 
napján a magyar államra szállt. A vételár összesen 7500,0 millió forint volt.  

A Kormány 1475/2014. (VIII. 27.) határozata alapján az MNV Zrt. a Magyar Közút 
NZrt. finanszírozásának biztosítása érdekében 10 000,0 millió forint értékű 
tőkeemelést hajtott végre. A forrásjuttatás a társaság által a Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató Zrt.-től átvett közútkezelési feladatok megnövekedett finanszírozási 
igényének biztosítását szolgálta 

A NET Zrt. működésének fenntartása érdekében 900 millió forint tőkeemelésben 
részesült. 

Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. minősített 
befolyást szerzett a Kisalföld Volán Zrt.-ben, így kötelezettsége keletkezett a 
kisebbségi részvények megvásárlására. A kisrészvényesek tulajdonrészeinek 
megvásárlásához a társaság forrással nem rendelkezett, ezért a kifizetéshez szükséges 
679,3 millió forint forrás biztosítása tőkeemelés formájában történt. A kisrészvényesek 
számára még a 2014. évben részvényeik vételára kifizetésre került. 

A Salgótarján és Környéke Vízmű Kft., a Salgótarjáni Csatornamű Kft. és a Karancs 
Közmű Kft. által ellátott területeket az ÉRV Zrt. integrálta, a munkavállalókat átvette, 
a víziközmű szolgáltatást a nyugat-nógrádi térségben saját hatáskörben végzi. A 
társaságok eszközeit a víziközmű szolgáltatás biztosítása érdekében ÉRV Zrt. a 
társaságoktól bérelte. A társaságok üzletrészének megvásárlása előnyt jelentett az ÉRV 
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Zrt. számára a víziközmű-szolgáltatás eszközeinek biztosítása érdekében, amelyhez az 
állam 570 millió forint tőkeemelést hajtott végre a társaságnál. 

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelésére eredetileg 
13 450,0 millió forint állt rendelkezésre, amely a Kormány döntése alapján 
2,9 milliárd forintra csökkent. Ezt az összeget az MFB Zrt. a Nemzeti Útdíjfizetési 
Szolgáltató Zrt. tőkeemelésére használta fel, amely ahhoz volt szükséges, hogy a 
társaság fenn tudja tartani az UD és HD rendszerek zökkenőmentes üzemelését, ezáltal 
biztosítva azok kiemelt fontosságú költségvetési bevételtermelő képességét, valamint 
mielőbb megvalósulhassanak a rendszerek 2015. évi tervezett fejlesztései.  

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos 
kiadásokra a költségvetési törvény 1113,0 millió forint előirányzati összeget 
biztosított. A 2014. év végéig a rendelkezésre álló keret felhasználása került a feladat 
ellátásáért felelős Carpathia Kft. feltőkésítésével. 

A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye létrehozásának kiadási jogcímét az 
1700/2013. (X.4.) Korm. határozat hozta létre. 2014. évben 6208,0 millió forintos 
előirányzati összeg került biztosításra, amely az 1457/2014. (VIII.14.) Korm. 
határozattal az RKI-t terhelő 667,0 millió forint összegű átcsoportosítás nyomán 
megnövekedett. A jogcímről 2014. évben a megnövelt összeg, 6875,0 millió forint 
került támogatásként a MÁV Zrt. részére kifizetésére. Az Emlékhely kialakítását a 
társaság végezte a Józsefvárosi Pályaudvar területén. 

Az Európai Uniós fejlesztési források kihasználása érdekében 2014-ben is külön 
megjelenített jogcímen szerepelnek az európai uniós fejlesztésekhez szükséges önerő 
(állami tulajdonú ingatlanok felújításához, illetve állami tulajdonú társaságok 
beruházásaihoz szükséges önerő) biztosítását szolgáló támogatások. Az eredetileg 
tervezett 1 580,0 millió forint, év közben 1 207,0 millió forintra módosult, a teljesítés 
pedig 2664,3 millió forint lett. Az előirányzatot meghaladó teljesülés elszámolási 
módszertani változások miatt következett be. Ezen előirányzaton az elmúlt évektől 
eltérően a 2014. évben a költségvetési számviteli szabályoknak megfelelően nem csak 
az önrész, hanem a teljes összeg elszámolására sor került. Ugyancsak növelte az 
előirányzat-felhasználás összegét a korábbi időszak előlegeinek figyelembe vétele is. 

A fenti összegből 2027,3 millió forint a közműfejlesztési pályázatokhoz (víziközmű 
társaságok európai uniós projektjei) biztosított forrást. Ingatlanokhoz köthető uniós 
pályázatok estében 77,7 millió forint, a környezetvédelmi projektek esetében 
547,3 milliói forint, míg a Monostori Erőd Nkft. uniós pályázata tekintetében 
12,0 millió forint előirányzat-felhasználásra került sor. 

A Nemzeti Lovarda fejlesztése esetében a költségvetés 600,0 millió forint 
előirányzatot tartalmazott, de feladat nem merült fel, így a feladatok áthúzódtak 2015-
re. A szükséges forrás a 2015. évi központi költségvetésben biztosításra került.  
 
A Kormány 1619/2013. (IX. 5.) számú határozata értelmében a Rubik kocka 
motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létesítésével kapcsolatos 
előkészítő munkálatokat – ideértve különösen a nemzetközi építész pályázat 
előkészítését és lebonyolítását – az MNV Zrt. látja el. A Rubik kocka motívuma és 
gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos eredeti kiadási 

4360



 

 

előirányzaton rendelkezésre álló 520,0 millió forint kormányzati hatáskörben történő 
csökkentése következtében az előirányzat 133,0 millió forintra módosult. Az 
előirányzat terhére 113,4 millió forint került felhasználásra. 
 
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetésével összefüggő 
jogalkotási és egyes fejlesztési feladatokról szóló 1629/2014. (XI. 6.) Korm. 
határozatban rögzítésre került, hogy az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer (EKÁER) – az egyes, közteher megfizetésével összefüggő visszaélések 
visszaszorítása, valamint, az élelmiszerbiztonság növelése céljából – 2015. január 1-
vel bevezetésre kerül. Az EKÁER rendszer 2015. január 1-i bevezetése érdekében a 
MNV Zrt. a Nemzeti Útdíjszolgáltató Zrt.-vel (továbbiakban: NÚSZ Zrt.) támogatási 
szerződést kötött, annak érdekében, hogy a jogügylet megvalósítása és finanszírozása, 
valamint az ahhoz közvetlenül kapcsolódó minősített beszerzési eljárások fedezete az 
NÚSZ Zrt.-nél rendelkezésre álljon. A feladatra a költségvetési törvény 8 550,0 millió 
forintot biztosított a fejezetben, amely összeg teljes egészében felhasználásra került. 

 

2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KIADÁSOK 

A hasznosítási jellegű kiadások eredeti előirányzata 16 563,0 millió forint volt, amely 
az év során végrehajtott előirányzat módosítások következtében 29 430,2 millió 
forintra módosult. A 2014. évi kifizetések 27 072,7 millió forintot tettek ki, amelyek 
jelentős hányadát, 68,3 %-át a társaságok támogatására fordított összegek határoztak 
meg. 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok fenntartására a 
költségvetési törvény eredetileg 7537,0 millió forintot biztosított. A tényleges kifizetés 
ezen a jogcímcsoporton 4901,9 millió forint volt. Az elmaradás alapvetően abból 
adódott, hogy a műemléki programok felújítási kiadásai által generált fenntartási 
jellegű kiadások is elmaradtak a felújítások csúszásával. 

E jogcímcsoporton belül történik valamennyi, az MNV Zrt. közvetlen kezelésében 
lévő ingatlannal kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési, gondnokolási, fenntartási, 
karbantartási, javítási költség, továbbá a veszélyelhárítás és károkozás miatt felmerülő 
beavatkozások elszámolása. Az előirányzat terhére kerülnek kifizetésre a közvetlen 
kezelésben lévő ingatlanvagyon közüzemi díjai, valamint a hatósági előírás 
(gyommentesítés) alapján elrendelt évi többszöri kaszálás a közterületek 
vonatkozásában.  

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) 
Korm. határozat végrehajtása érdekében az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter irányítása alatt álló költségvetési fejezetet 500,0 millió forint összegű 
zárolási kötelezettsége az Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás jogcímről kerül 
végrehajtásra, így a költségvetési törvény 3777,0 millió forintos előirányzata 
3277,0 millió forintra csökkent. 2014. december végén az 500,0 millió forintos zárolás 
visszavonásra került, de az idő rövidsége miatt ez már a 2014. évi kiadásokat nem 
tudta érdemben befolyásolni, így az 3213,0 millió forint összegben teljesült. 

Az ingatlanok őrzési kiadásai 2014. évben 1188,2 millió forintot tettek ki. Az 
ingatlanok őrzése tekintetében a rendelkezésre álló 1260,0 millió forint keret 
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tekintetében 71,8 millió forint megtakarítás keletkezett. Az előirányzaton kerül 
elszámolásra az MNV Zrt. rábízott vagyoni körébe tartozó, illetve a későbbiekben 
kezelésébe kerülő védendő ingatlanok élőerős őrzése, időszakos ellenőrzése 
járőrözéssel, illetve vagyonvédelmi távfelügyelete, ellenőrzése kivonuló szolgálattal, 
valamint a kezelt ingatlanokon biztonsági rendszerek telepítése, karbantartása.  

A NET program keretében állami tulajdonba került ingatlanok fenntartására, 
karbantartására 2500,0 millió forint előirányzatot határozott meg a költségvetés, 
amelyből a NET Zrt. 500,7 millió forint kiadást teljesített. E kifizetések jellemzően az 
ingatlanok üzemeltetését ellátó társaságnak fizetendő műszaki hibaelhárítás díjaiból, 
kémény ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, adatkarbantartás, biztosító társaságnak fizetett 
vagyon- és felelősségbiztosítási, üresen álló ingatlanok közüzemi, rendszerhasználat 
díjaiból tevődtek össze. 

Az egyéb vagyonkezelési kiadások jogcím kifizetéseire a költségvetési törvény 
1740,0 millió forintot tartalmazott. Ezen az előirányzaton került elszámolásra számos, 
máshova nem besorolható vagyonkezelési, vagyongazdálkodási, működtetési 
tevékenység. Ezt az előirányzatot terhelik a vagyonkezelés keretében állami szervek 
elhelyezése miatt felmerült bérleti díjak, a hagyatéki eljárások teljes költsége, a 
tranzakciós illeték, továbbá a hatósági eljárási költségek, bírságok. A tervsor biztosít 
forrást továbbá a volt egyházi ingatlanok egy részénél tulajdoni helyzetük rendezésére 
is. A felhasználható összeg az előirányzat-átcsoportosítás következtében 3705,2 millió 
forintra növekedett, amelynek felhasználása szinte teljes egészében, 99,6%-ban 
megtörtént (3693,0 millió forint). Az eredeti költségvetési előirányzattól való eltérés 
alapvetően a jelentős tranzakciós illetékfizetési kötelezettséghez köthető kifizetésekből 
adódott, melynek mértéke a tervezési időszakban még nem volt ismert költségelem. 

Az állami tulajdonú társaságok támogatásának eredetileg tervezett összege 
7286,0 millió forint volt, amely kormányzati és miniszteri hatáskörű átcsoportosítások 
eredményeként 18 188,0 millió forintra nőtt.  

Ebből a keretből 5100,0 millió forint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. §-
a alapján a nemzeti filmiparral kapcsolatos feladatokat ellátó Magyar Nemzeti 
Filmalap Nonprofit Zrt. támogatására került biztosításra. A megvalósult kifizetések 
összege 5512,8 millió forint volt, amely a 2014. évi költségvetési törvényben szereplő 
túllépési lehetőség eredménye. A költségvetési törvény 6. § (7) bekezdése – a 
filmtörvény rendelkezésének végrehajtása érdekében – felhatalmazást ad arra, hogy 
amennyiben a hatoslottó szerencsejáték játékadójának 2014. évben pénzforgalmilag 
teljesült összege meghaladja a Magyar Nemzeti Filmalap Nonprofit Zrt. 
támogatásának eredeti kiadási előirányzati összegét, az államháztartásért felelős 
miniszter engedélyezheti e kiadási előirányzat túllépését a bevétel 100%-ának 
mértékéig. E felhatalmazás alapján engedélyezett a miniszter 412,8 millió forint 
kiadás-túllépést.  

A Magyar Nemzeti Filmalap Nonprofit Zrt. részére nyújtott filmszakmai támogatáshoz 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat 450,0 millió forintot biztosított, ezzel 
együtt külön jogcímet hozott létre. 

4362



 

 

A támogatást a tulajdonosi joggyakorló két részletben bocsátotta rendelkezésre, a 
támogatási összeg felhasználását az alábbiakban határozták meg: 
− 300 millió forint a Mafilm Igazgatóság feladatainak finanszírozására 
− 100 millió forint a Filmlabor Igazgatóság feladatainak finanszírozására 
−   50 millió forint megvalósíthatósági tanulmány készítésére egy filmes és 

szórakoztató központ létesítésével kapcsolatban 
 

A 2014. évben –  a Magyar Nemzeti Filmalap Nonprofit Zrt. támogatását figyelmen 
kívül hagyva – 12 515,0 millió forint tényleges kifizetés történt a jogcímről amelynek 
főbb tételei a következők: 

adatok millió forintban 

TÁRSASÁG FORRÁSJUTTATÁS 

ÖSSZEGE 
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft. 1000,0 
DRV Zrt. 3600,0 
ÉRV Zrt. 1949,9 
TRV Zrt. 1750,0 
DMRV Zrt. 1400,0 
ÉDV Zrt. 1250,0 
KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. 800,0 
Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. 500,0 
egyéb, kisebb összegű támogatások 265,2 
Összesen: 12 515,0 

 
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. számára a forrásjuttatás célja 
alapvetően az NHSZ Kft. leányvállalatai által végzett közszolgáltatási feladatok 
alulfinanszírozásnak a kompenzációja és a kényszerkijelölésekből fakadó költségek 
finanszírozása. 

A többségi állami tulajdonú víziközmű társaságokkal az MNV Zrt. 2014. év folyamán 
megkötötte a közszolgáltatási szerződéseket. A támogatás célja a többségi állami 
víziközművek gazdálkodását érintő számos körülmény (közműadó, rezsicsökkentés, 
szigorúbb működési feltételek, integráció)  ellentételezésére szolgáló forrásjuttatás. A 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltaknak eleget téve, 
a törvény 2011. december 31. napján történt hatályba lépését követően a társaságok 
tárgyalásokat kezdeményeztek a csatlakozni kívánó önkormányzatokkal, annak 
érdekében, hogy a törvényben foglalt követelményeknek eleget téve az ellátott 
települések számát növeljék. 2014. évben is folyamatosan zajlott a jelentős méretű 
integráció (a kistelepülések tömege tovább növelte az integráló társaságok 
közszolgáltatási költségeit, amit a bevételek azonnal nem tudnak követni), az átvett 
területek fejlesztése (jelentős részt elöregedett hálózattal rendelkező szolgáltatási 
területek) a működőképesség biztosítása érdekében. Ezen célok támogatása érdekében 
nyújtott támogatások együttes összege 9950,0 millió forintot tett ki. 

A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás a társaság fennálló 
1,1 milliárd forint nagyságrendű tartozásának részbeni megfizetését szolgálta, 
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tekintettel arra, a társaság működése és reorganizációja veszélybe kerülhetett volna a 
követelés azonnali érvényesítése esetén. 

A Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. a támogatást Budapest 
Kincsem Park és Alagi Tréningtelep műemlék ingatlanok rekonstrukciós-fejlesztési-
karbantartási munkáira, a nem üzleti alapú közhasznú tevékenységek (műemlék 
ingatlan fenntartás) ellátására és a kapcsolódó költségek/kiadások finanszírozására 
(feladatai ellátására) használta fel. 

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 1000,0 millió forint 
összegű támogatását szolgáló előirányzat felhasználására nem került sor, tekintettel 
arra, hogy – törvénymódosítás következtében – a társaságok nagyobb része elkerült a 
banktól. 
 
3. ALCÍM: AZ ÁLLAMOT KORÁBBI TUALJDONOSI DÖNTÉSEIHEZ 
KAPCSOLÓDÓAN TERHELŐ KIADÁSOK 

A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó kiadások szerződéses, illetve jogszabályi 
rendelkezésekből eredő kötelezettségek alapján terhelik az államot. Az ezeken a 
sorokon tervezett előirányzatok – a költségvetési törvény rendelkezése szerint – külön 
szabályozás nélkül is eltérhetnek a tervezettől a környezetvédelmi feladatok 
finanszírozásának kivételével. 

E kiadások előirányzata összesen 13 234,0 millió forint volt, amelyről 13 716,1 millió 
forint kifizetése történt meg. Ezen kiadások közül a környezetvédelmi feladatok 
finanszírozásánál figyelhető meg előirányzat túllépés, melynek oka a 2013. évi előleg 
beszámítása és a 2014 évben kapott uniós támogatás bruttó elszámolása. A 
legjelentősebb elmaradás értékben az egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 
jogcímcsoporton mutatkozott. 

A helytállási típusú kiadásokra – a korábbi évek tapasztalatai és a függő kötelezettség 
állomány alapján – összesen 3934,0 millió forint került beállításra a költségvetési 
törvénybe. A helytállási típusú jogcímeken 2099,2 millió forint került kifizetésre, 
ennek döntő hányadát két tétel, az egyéb bírósági döntésből eredő kiadások és a 
kárpótlási jegyek életjáradékra váltásából eredő rendszeresen felmerülő kifizetések 
2088,6 millió forintos összege jelentette. 

A kötelezettségek zömében az MNV Zrt. és jogelődei által privatizációs 
szerződésekben vállalt jótállási, szavatossági nyilatkozatokból, garanciákból, elvont 
vagyontárgyak utáni kezesi felelősségből erednek. Az MNV Zrt. az előirányzatokban 
szereplő összegeket a folyamatban lévő perek tárgyának alapulvételével, a peresített 
összeg nagysága, valamint a perbeli pozíció alapján az utóbbi évek tapasztalati 
kifizetési hányadával súlyozva állapította meg. Az egyéb bírósági döntésből eredő 
kiadások olyan peres eljárások kötelezettségei alapján fizethetők ki, ahol a per tárgya 
egyik fentebb megjelölt jogcímbe sem besorolható, így itt szerepelnek pl. a kártérítés 
iránt indított perek. 

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról rendelkező törvény szerint a jogosultak 
kárpótlási jegyeiket életjáradékra válthatják. A beváltott kárpótlási jegyek az MNV 
Zrt.-re kerültek átruházásra, az életjáradékok összegét, valamint a folyósítással 
kapcsolatos költségeket pedig az MNV Zrt. köteles megtéríteni a folyósító ONYF 
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részére. Új beváltás már nincs, azonban a törvény szerint a járadék összegét évente 
emelni kell. A kötelezettség a halálozásokkal arányosan csökken, az emelések hatására 
növekszik. A kárpótlási jegyek életjáradékára az év során 1 353,4 millió forint került 
kifizetésre. 

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos kiadások meghatározó része a 
környezetvédelmi feladatok ellátásához, kármentesítéshez kapcsolódott. A volt állami 
vállalatok működése során keletkezett és a termelőkapacitás fenntartását tekintve 
sikertelen privatizációt követően visszamaradt környezeti károk felszámolásának 
kötelezettsége számos esetben a magyar államot terheli. Az ehhez szükséges forrást a 
központi költségvetésből és részben – ahol a feltételek ezt lehetővé teszik – az Európai 
Unió Kohéziós Alapjából kerül biztosításra. A feladatokra a költségvetési törvény 
9 300,0 millió forintot tartalmazott.  

A jogcím projektjei a következők szerint alakultak: 
adatok millió forintban 

FELADATOK 

2014. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSI 

TÖRVÉNY 

SZERINTI 

ELŐIRÁNYZAT 

2014. ÉVI 

TÉNY 

ELTÉRÉS 

(TÉNY-
TERV) 

Nitrokémia Zrt. környezeti kárelhárítás 
(Séd-Nádor csatorna) 3 575,0 3 573,6 -1,4 
Bányabezárás, rekultiváció és Recsk I. 
projekt (Mecsek-ÖKO Zrt.) 4 733,2 4 733,2 0,0 
Simontornyai kárelhárítás 200,0 188,0 -12,0 
Környezetvédelmi audit, műszaki 
ellenőrök 100,0 96,3 -3,8 
Ingatlanok környezetvédelme  550,0 2 963,6 2 413,6 
Tiszavasvári rekultiváció 41,8 6,5 -35,3 
Egyéb környezetvédelmi kiadás 100,0 55,6 -44,3 
Összesen 9 300,0 11 616,8 2 316,8 

 

A jogcímen 2014-ben a kiadások döntő többségben megvalósultak. 8932,0 millió 
forintos kifizetés történt meg, valamint beszámításra kerültek a 2013. évi előlegek, és a 
2014. évi kapott támogatások bruttó elszámolásai. Ez utóbbiakkal együttvéve az 
előirányzaton kerettúllépés figyelhető meg.  
 

4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alapvetően a feladatot ellátó szervezetek, illetve 
a feladatellátást támogató járulékos kiadásokat, továbbá az MNV Zrt. útján 
kibocsátott, részvényre átcserélhető államkötvény kamatát foglalja magában. E 
kiadások 24 640,0 millió forint összegű előirányzata a módosítások egyenlegének 
eredményeként 25 091,6 millió forintra növekedett az év során, a kormányzati 
hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások nyomán. A teljesített kifizetések ennek 
ellenére összességében nem érik el az eredeti előirányzatot, attól  2%-kal maradtak el, 
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24 142,1 millió forintot tettek ki. Az alcím módosítás nélkül is túlléphető,  
kamatfizetési jogcímének kiadása is a 10 300,0 millió forint összegű előirányzaton 
belül maradt.  

A vagyongazdálkodási tevékenységhez igénybe venni tervezett tanácsadók, 
értékbecslők és jogi képviselők díjára 2300,0 millió forint összegű előirányzat került 
meghatározásra, mely az év közben bekövetkezett előirányzat-módosítások 
következtében 2741,6 millió forintra módosult, és amelyet ténylegesen 2277,5 millió 
forint kifizetés terhelt. 

A tanácsadói, jogi képviseleti díjaknál szerepel a Herzog-perrel kapcsolatos ügyvédi 
díjak előirányzata. A Herzog örökösök az Amerikai Egyesült Államokban 20 milliárd 
forint nagyságrendű kártérítés iránt indítottak pert a Magyar Állammal szemben, 
illetve további restitúciós igényt is kívánnak érvényesíteni, melynek összege az 
előzetes várakozások szerint többmilliárd forintos nagyságú is lehet. Az ügy 
jelentősége miatt az ezzel kapcsolatos költségekre 700,0 millió előirányzatú külön 
jogcím szerepelt. A jogcímen 2014. évben 567,2 millió forint összegű kifizetés történt, 
mivel az eljárás a részletes bizonyítási szakaszba lépett, ezzel együtt a 
tanúmeghallgatások is megkezdődtek három országban, az USA-ban, Olaszországban 
(két felperes olasz állampolgár) és Magyarországon. A pertárgy értékén (100 millió 
USD) túl az ügy precedens –jellege (a felperesek sikere esetén várhatóak lennének 
további, Magyarország ellen külföldön meginduló műtárgy- visszaadási perek 
megindítása) miatt is kiemelt per. 

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos tanácsadói kiadásokat 1 500,0 millió forint 
összegben határozta meg a költségvetés. Az MNV Zrt. által felhasználható összeg 
kétszer került megemelésre az év során a egyes nem tervezett projektek kapcsán. Az 
így rendelkezésre álló 1981,6 millió forint terhére 1612,9 millió forint összegű 
kifizetés történt, melynek legnagyobb tételét a jogi tanácsadók, jogi képviseletet 
ellátók, valamint a pénzügyi és egyéb tanácsadók költségei jelentették az alábbi főbb 
akvizíciós projektek kapcsán: 

− Mahart-PassNave Személyhajózási Kft.   666,7 millió forint 
− Bombardier Trasnportation MÁV Hungary Kft.    16,5 millió forint 
− Antenna Hungária Zrt.      120,0 millió forint 
− WELT 2000 Kft.          44,8 millió forint 
− Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.      31,1 millió forint 
− Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.      26,8 millió forint 

 

 A további költségek nagyobb részt vagyonértékelési, értékbecslési, közjegyzői 
tevékenységhez kötődnek, illetve a részvénykezelési díjakat is magukban foglalják. 

Az MFB Zrt. tevékenységéhez kapcsolódó kiadások tervezett összege 100,0 millió 
forint volt, amely az év során 60,0 millió forintra módosult. A 29,6 millió forint 
összegű kifizetés a letétkezelési díjak, a tranzakciós illetékek, a könyvvizsgálati dj, 
illetve informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások fedezetét biztosította. 

A vagyongazdálkodási tevékenység kapcsán fizetendő eljárási költségek 2014. évi 
összege 40,0 millió forint volt, amely és közben 10,0 millió forinttal megemelésre 
került. A 2014. évi felhasználás 39,8 millió forint összegben teljesült. E kiadások 
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alakulása a peres eljárások előrehaladásától és a perköltségeket illető bírósági 
döntésektől függ, így bizonytalansággal tervezhető. 

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek számára a rábízott vagyonnal való 
gazdálkodáshoz szükséges működés fedezetét a költségvetés terhére kell biztosítani. A 
törvény az MNV Zrt. működésének – az intézmény személyi juttatásai, azok járulékai, 
valamint a dologi és egyéb működési költségek – támogatására 7400,0 millió forint 
összegű kiadási lehetőséget tartalmazott, mely kiadási előirányzat a 2014. évi során 
felhasználásra került.  

Az MFB-ről szóló törvény ugyancsak rendelkezi az állam nevében végzett tulajdonosi 
joggyakorlói feladatok ellátásának támogatásáról. Az erre kifizetett 600,0 millió forint 
megegyezett a tervezettel. 

A Richter Gedeon Zrt. részvényekre átcserélhető kötvények kamatkiadásaira a 
költségvetési törvény 10 300,0 millió forintot tartalmazott. Az előirányzat külön 
módosítás nélkül is eltérhet e tervezettől. Az előirányzat a Magyar Állam nevében 
2013. december 6-án kibocsátott 903,8 millió euró össznévértékű, új 
kötvényállományra számított éves 3,375%-os kamattal számított kiadás fedezetéül 
szolgált, amely a kifizetés időpontjában érvényes árfolyamon számolva 9 318,9 millió 
forint tényleges kiadást jelentett. 

Az Országleltár projekt folytatására 2014-ben 2 500,0 millió forint állt rendelkezésre. 
A 3 730,1 millió forint összegű teljesítés a 2013. évi előleg-beszámítás következtében 
az előirányzat 1230,1 millió forint összegű túllépését eredményezte. Az Országleltár 
célja az állam nevében tulajdonosi joggyakorlóként fellépő szervezetek kezelésében 
levő állami vagyon bemutatása egy adott időpontra vonatkoztatva, egységes 
szerkezetben, mennyiségben és értékben. A rendszer kiépítése az MNV Zrt. által erre a 
célra alapított Állami Vagyonnyilvántartási Kft. feladata. 

A NET Zrt. tevékenyégével kapcsolatos – nem ingatlanvásárlási és ingatlan-fenntartási 
célú – egyéb kiadásainak 2014. évi előirányzata 1500,0 millió forint volt. A NET Zrt. 
775,8 millió forintot hívott le e jogcím terhére, amely jellemzően igényérvényesítési, 
peres költségekből, vagy bérlő által felhalmozott, de tulajdonosra terhelhető 
költségekből tevődik össze. 

 
5. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK 

A fejezeti tartalék költségvetési törvényben meghatározott értéke 5 000,0 millió forint 
volt, amely az előre nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások, kockázatok 
kezelésére szolgált. Felhasználását (a terhére történő átcsoportosítást) 2014. évben 
1 000,0 millió forintig a költségvetési törvény az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter közös engedélyéhez kötötte. Az 
1 000,0 meghaladó egyedi tételek esetén az engedélyezés joga kormányszintű volt. 

A fejezeti tartalék igénybevétele (az előirányzat-átcsoportosítások engedélyezése) az 
év során a következő kiadások esetében történt meg: 
− Bozsik Stadion fejlesztése 1477,8 millió forint 
− Tranzakciós illetékek és versenyhatósági költségek többlete 370,4 millió forint 
− Projektekhez kapcsolódó többlet tanácsadói költségek 299,0 millió forint 
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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

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

KIADÁSOK 243 190,9 160 332,0 175 393,4 394 248,9--1 700,048 461,3335 725,4 385 886,7

3. Központi előirányzat 243 190,9 160 332,0 175 393,4 394 248,9--1 700,048 461,3335 725,4 385 886,7

243 190,9 160 332,0 175 393,4 394 248,9--1 700,048 461,3335 725,4 385 886,7

BEVÉTELEK 196 814,3 193 228,6 -- 262 603,6------193 228,6 193 228,6

3. Központi előirányzat 196 814,3 193 228,6 -- 262 603,6------193 228,6 193 228,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLIII.  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

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )1

Értékesítési bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11

Ingatlan értékesítésből származó bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11 1

BEVÉTELEK 535,1 8 000,0 -- 6 931,4------8 000,0 8 000,0

4 Működési bevételek -- 1 250,0 -- 6 930,3------1 250,0 1 250,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- -- -- 6 855,7-------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 1 250,0 -- 74,6------1 250,0 1 250,0

5 Felhalmozási bevételek 535,1 6 750,0 -- 1,1------6 750,0 6 750,0

 / 1 Immateriális javak értékesítése 535,1 -- -- ---------- --

 / 2 Ingatlanok értékesítése -- 6 750,0 -- 1,1------6 750,0 6 750,0

Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11 2

BEVÉTELEK 184,7 50,0 -- 1 581,0------50,0 50,0

4 Működési bevételek -- 30,0 -- 1 581,0------30,0 30,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 20,0 -- 1 284,6------20,0 20,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 8,0 -- 296,4------8,0 8,0

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

5 Felhalmozási bevételek 184,7 20,0 -- --------20,0 20,0

 / 1 Immateriális javak értékesítése 184,7 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- 20,0 -- --------20,0 20,0

Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11 3

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11 3 1

BEVÉTELEK 14 561,5 18 541,7 -- 17 390,0------18 541,7 18 541,7

3 Közhatalmi bevételek 14 561,5 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 14 561,5 -- -- ---------- --

5 Felhalmozási bevételek -- 18 541,7 -- 17 390,0------18 541,7 18 541,7

 / 1 Immateriális javak értékesítése -- 18 541,7 -- 17 390,0------18 541,7 18 541,7

Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11 3 2

BEVÉTELEK -- -- -- 89,1-------- --

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 89,1-------- --

 / 1 Immateriális javak értékesítése -- -- -- 89,1-------- --

Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevétel ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11 4

BEVÉTELEK 19 243,2 -- -- 41 854,5-------- --

4 Működési bevételek -- -- -- 8,3-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLIII.  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

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 8,3-------- --

5 Felhalmozási bevételek 19 243,2 -- -- 41 846,2-------- --

 / 4 Részesedések értékesítése 19 243,2 -- -- 41 846,2-------- --

Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11 6

BEVÉTELEK -- 120 000,0 -- 130 800,0------120 000,0 120 000,0

5 Felhalmozási bevételek -- 120 000,0 -- 130 800,0------120 000,0 120 000,0

 / 1 Immateriális javak értékesítése -- 120 000,0 -- 130 800,0------120 000,0 120 000,0

Hasznosítási bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21

Bérleti díjak ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21 1

Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos továbbszámlázott bérleti díj ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

21 1 1

BEVÉTELEK -- 125,6 -- 122,0------125,6 125,6

4 Működési bevételek -- 125,6 -- 122,0------125,6 125,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 85,0 -- 96,3------85,0 85,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 15,0 -- --------15,0 15,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 25,6 -- 25,7------25,6 25,6

Egyéb bérleti díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21 1 3

BEVÉTELEK 805,8 528,0 -- 1 856,2------528,0 528,0

3 Közhatalmi bevételek -- -- -- 908,1-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 908,1-------- --

4 Működési bevételek 805,8 528,0 -- 948,1------528,0 528,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 400,0 -- 680,5------400,0 400,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 40,0 -- --------40,0 40,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 805,8 -- -- 53,7-------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 88,0 -- 213,9------88,0 88,0

Vagyonkezelői díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21 2

BEVÉTELEK 2 152,9 1 548,0 -- 2 914,3------1 548,0 1 548,0

4 Működési bevételek 2 152,9 1 548,0 -- 2 914,3------1 548,0 1 548,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 2 152,9 1 298,0 -- 2 294,7------1 298,0 1 298,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 250,0 -- 619,6------250,0 250,0

Osztalékbevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21 3

BEVÉTELEK 42 561,7 28 580,0 -- 35 637,3------28 580,0 28 580,0

4 Működési bevételek 42 561,7 28 580,0 -- 35 637,3------28 580,0 28 580,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 42 561,7 28 580,0 -- 35 637,3------28 580,0 28 580,0

Koncessziós díjak ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21 4

Szerencsejáték koncessziós díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21 4 1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLIII.  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 1 064,6 2 100,0 -- 1 197,3------2 100,0 2 100,0

4 Működési bevételek 1 064,6 2 100,0 -- 1 197,3------2 100,0 2 100,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 1 064,6 2 100,0 -- 1 197,3------2 100,0 2 100,0

Infrastruktúra koncessziókból származó díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21 4 2

BEVÉTELEK 112 501,2 988,8 -- 273,7------988,8 988,8

4 Működési bevételek 112 501,2 988,8 -- 273,7------988,8 988,8

 / 4 Tulajdonosi bevételek 112 501,2 988,8 -- 273,7------988,8 988,8

Bányakoncessziós díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21 4 3

BEVÉTELEK -- 1 440,5 -- 1 897,6------1 440,5 1 440,5

4 Működési bevételek -- 1 440,5 -- 1 897,6------1 440,5 1 440,5

 / 4 Tulajdonosi bevételek -- 1 440,5 -- 1 897,6------1 440,5 1 440,5

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21 4 4

BEVÉTELEK -- 826,0 -- 1 056,1------826,0 826,0

4 Működési bevételek -- 826,0 -- 1 056,1------826,0 826,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek -- 826,0 -- 1 056,1------826,0 826,0

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítási bevétele ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

21 5

BEVÉTELEK 175,5 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 175,5 -- -- ---------- --

 / 4 Tulajdonosi bevételek 175,5 -- -- ---------- --

Egyéb bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )31

BEVÉTELEK 3 028,1 500,0 -- 9 002,9------500,0 500,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- 20,0 -- 1 637,8------20,0 30,0

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

-- -- -- ---------- 10,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 20,0 -- 1 637,8------20,0 20,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1 862,7-------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1 862,7-------- --

3 Közhatalmi bevételek -- 20,0 -- 1,8------20,0 20,0

 / 1 Jövedelemadók -- -- -- 1,8-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- 20,0 -- --------20,0 20,0

4 Működési bevételek -- 410,0 -- 4 969,2------410,0 400,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- -- -- 338,7-------- --

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 12,0-------- --

 / 4 Tulajdonosi bevételek -- -- -- 117,5-------- 10,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 10,0 -- 126,2------10,0 10,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLIII.  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 Kamatbevételek -- 50,0 -- 3 806,1------50,0 50,0

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- 10,0 -- 3,0------10,0 10,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 340,0 -- 565,7------340,0 320,0

5 Felhalmozási bevételek -- 50,0 -- 17,2------50,0 50,0

 / 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek -- 50,0 -- 17,2------50,0 50,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 502,4-------- --

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 501,0-------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 028,1 -- -- 11,8-------- --

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 11,8-------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 028,1 -- -- ---------- --

Tőkekivonás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )41

BEVÉTELEK -- 10 000,0 -- 10 000,2------10 000,0 10 000,0

5 Felhalmozási bevételek -- 10 000,0 -- 10 000,2------10 000,0 10 000,0

 / 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek -- 10 000,0 -- 10 000,2------10 000,0 10 000,0

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )2

Felhalmozási jellegű kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12 1

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

12 1 1

KIADÁSOK 23 500,0 37 000,0 -- 36 110,9------37 000,0 37 000,0

2 Felhalmozási költségvetés 23 500,0 37 000,0 -- 36 110,9------37 000,0 37 000,0

 / 6 Beruházások 23 500,0 37 000,0 -- 36 110,9------37 000,0 37 000,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 37 000,0 -- 36 110,9------37 000,0 37 000,0

Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12 1 2

KIADÁSOK 12 076,3 10 066,0 -- 24 122,0--1 700,06 045,510 066,0 17 811,5

1 Működési költségvetés -- 685,0 -- 74,5----80,0685,0 276,3

 / 3 Dologi kiadások -- 685,0 -- 74,5----80,0685,0 276,3

Szolgáltatási kiadások -- 685,0 -- 58,6------685,0 256,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 15,9-------- 20,3

2 Felhalmozási költségvetés 12 076,3 9 381,0 -- 24 047,5--1 700,05 965,59 381,0 17 535,2

 / 6 Beruházások 12 076,3 5 221,0 -- 22 932,1--1 700,07 725,05 221,0 15 318,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 8,8-------- 6,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 4 165,0 -- 21 546,0------4 165,0 14 572,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 13,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 1 056,0 -- 1 377,3------1 056,0 726,8
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 / 7 Felújítások -- 4 160,0 -- 1 115,4-----1 759,54 160,0 2 216,8

Ingatlanok felújítása -- 3 260,0 -- 1 035,9------3 260,0 2 096,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 900,0 -- 79,5------900,0 120,3

Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )12 1 3

KIADÁSOK 7 430,7 8 394,0 -- 8 386,2------8 394,0 8 394,0

2 Felhalmozási költségvetés 7 430,7 8 394,0 -- 8 386,2------8 394,0 8 394,0

 / 6 Beruházások 7 430,7 8 394,0 -- 8 386,2------8 394,0 8 394,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 6 610,0 -- 7 088,1------6 610,0 8 312,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 465,2-------- --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 776,8-------- --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 1 784,0 -- 56,1------1 784,0 81,7

Egyéb eszközök vásárlása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12 2

KIADÁSOK 2 988,0 650,0 -- 239,9-----155,1650,0 494,9

1 Működési költségvetés -- 128,0 -- 93,5------128,0 221,6

 / 3 Dologi kiadások -- 128,0 -- 93,5------128,0 221,6

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 73,6-------- 75,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 128,0 -- 19,9------128,0 146,6

2 Felhalmozási költségvetés 2 988,0 522,0 -- 146,4-----155,1522,0 273,3

 / 6 Beruházások 2 988,0 522,0 -- 146,4-----155,1522,0 273,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 114,5-------- 122,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 0,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,8-------- 0,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 522,0 -- --------522,0 119,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 31,1-------- 31,8

Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12 4

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12 4 1

KIADÁSOK 19 209,2 20 314,0 7 500,0 55 823,3--371,028 024,127 814,0 56 209,1

1 Működési költségvetés -- -- -- 2 368,4-------- 4 691,0

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,8-------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 0,8-------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 367,6-------- 4 691,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 367,6-------- 4 691,0

2 Felhalmozási költségvetés 19 209,2 20 314,0 7 500,0 53 454,9--371,028 024,127 814,0 51 518,1

 / 6 Beruházások -- 20 314,0 7 500,0 53 454,9--371,028 024,127 814,0 51 518,1

Részesedések beszerzése -- 2 637,5 -- 35 691,3------2 637,5 33 754,5

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- 17 676,5 -- 17 763,6------17 676,5 17 763,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 209,2 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19 209,2 -- -- ---------- --
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Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12 4 2

KIADÁSOK 9 170,0 13 450,0 -- 2 900,0-----10 550,013 450,0 2 900,0

2 Felhalmozási költségvetés 9 170,0 13 450,0 -- 2 900,0-----10 550,013 450,0 2 900,0

 / 6 Beruházások -- 13 450,0 -- 2 900,0-----10 550,013 450,0 2 900,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- 13 450,0 -- 2 900,0------13 450,0 2 900,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 170,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 170,0 -- -- ---------- --

A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése 
)

12 4 3

KIADÁSOK -- -- 79 186,3 79 050,0------79 186,3 79 186,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 79 186,3 79 050,0------79 186,3 79 186,3

 / 6 Beruházások -- -- 79 186,3 79 050,0------79 186,3 79 186,3

Részesedések beszerzése -- -- -- 41 800,0-------- 41 936,3

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 37 250,0-------- 37 250,0

Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási 
vagyon kezelése )

12 4 4

KIADÁSOK -- -- 56 000,0 56 000,0------56 000,0 56 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 56 000,0 56 000,0------56 000,0 56 000,0

 / 6 Beruházások -- -- 56 000,0 56 000,0------56 000,0 56 000,0

Részesedések beszerzése -- -- -- 56 000,0-------- 56 000,0

Az AVE Magyarország Kft. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási 
vagyon kezelése )

12 4 5

KIADÁSOK -- -- 14 000,0 14 000,0------14 000,0 14 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 14 000,0 14 000,0------14 000,0 14 000,0

 / 6 Beruházások -- -- 14 000,0 14 000,0------14 000,0 14 000,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 14 000,0-------- 14 000,0

Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. megvásárlásával kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási 
vagyon kezelése )

12 4 6

KIADÁSOK -- -- 10 157,1 10 157,1------10 157,1 10 157,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 10 157,1 10 157,1------10 157,1 10 157,1

 / 6 Beruházások -- -- 10 157,1 10 157,1------10 157,1 10 157,1

Részesedések beszerzése -- -- 10 157,1 10 157,1------10 157,1 10 157,1

Az MKB Bank Zrt. részesedésének megvásárlásával kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon 
kezelése )

12 4 7

KIADÁSOK -- -- -- 17 069,8----17 100,0-- 17 100,0

1 Működési költségvetés -- -- -- ---------- 13,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ---------- 13,1
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Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 13,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 17 069,8----17 100,0-- 17 086,9

 / 6 Beruházások -- -- -- 17 069,8----17 100,0-- 17 086,9

Részesedések beszerzése -- -- -- 17 069,8-------- 17 086,9

Az MVM Zrt. tőkeemelése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12 4 8

KIADÁSOK 71 000,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 71 000,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 71 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 71 000,0 -- -- ---------- --

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

12 5

KIADÁSOK -- 1 113,0 -- 1 113,0------1 113,0 1 113,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 113,0-------- 113,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 113,0-------- 113,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 113,0-------- 113,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 113,0 -- 1 000,0------1 113,0 1 000,0

 / 6 Beruházások -- 1 113,0 -- 1 000,0------1 113,0 1 000,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 876,0 -- --------876,0 --

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 1 000,0-------- 1 000,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 237,0 -- --------237,0 --

Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatos  kiadások ( 
04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

12 6

KIADÁSOK 440,0 6 208,0 -- 6 875,0----667,06 208,0 6 875,0

2 Felhalmozási költségvetés 440,0 6 208,0 -- 6 875,0----667,06 208,0 6 875,0

 / 6 Beruházások 440,0 6 208,0 -- ------667,06 208,0 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 6 208,0 -- --------6 208,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 6 875,0-------- 6 875,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 6 875,0-------- 6 875,0

Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12 7

KIADÁSOK 261,4 1 580,0 -- 2 664,3---373,0--1 580,0 1 207,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 51,4-------- 153,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 44,8-------- 132,3

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 0,5-------- 0,5

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 22,2-------- 44,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 12,8-------- 8,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 9,3-------- 79,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 6,6-------- 21,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 6,6-------- 21,0
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2 Felhalmozási költségvetés 261,4 1 580,0 -- 2 612,9---373,0--1 580,0 1 053,7

 / 6 Beruházások -- -- -- 2 593,2-------- 778,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 0,9-------- 0,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 2 562,5-------- 665,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 6,4-------- 7,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 6,3-------- 2,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 17,1-------- 103,4

 / 7 Felújítások -- -- -- 14,3---373,0---- 22,8

Ingatlanok felújítása -- -- -- 11,3-------- 19,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 3,0-------- 2,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 261,4 1 580,0 -- 5,4------1 580,0 252,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 261,4 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 580,0 -- 5,4------1 580,0 252,6

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12 8

KIADÁSOK -- 600,0 -- -------600,0600,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 600,0 -- -------600,0600,0 --

 / 6 Beruházások -- 600,0 -- -------600,0600,0 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 472,0 -- --------472,0 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 128,0 -- --------128,0 --

A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos kiadások ( 
01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )

12 9

KIADÁSOK -- 520,0 -- 126,5---127,0-260,0520,0 133,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 126,5----90,0-- 132,7

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 0,3-------- 0,5

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

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 126,2----90,0-- 132,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 53,7-------- 53,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 42,5-------- 9,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 30,0-------- 69,5

2 Felhalmozási költségvetés -- 520,0 -- -----127,0-350,0520,0 0,3

 / 6 Beruházások -- 520,0 -- -----127,0-350,0520,0 0,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 410,0 -- --------410,0 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 110,0 -- --------110,0 0,3

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztések ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

12 10

KIADÁSOK -- -- 8 550,0 8 550,0------8 550,0 8 550,0
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2 Felhalmozási költségvetés -- -- 8 550,0 8 550,0------8 550,0 8 550,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 8 550,0 8 550,0------8 550,0 8 550,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 8 550,0 8 550,0------8 550,0 8 550,0

Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése ( 14401 Környezetvédelem )12 11

KIADÁSOK 34,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 34,5 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 34,5 -- -- ---------- --

Elektronikus útdíjrendszer kiépítése ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )12 12

KIADÁSOK 30 862,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30 862,4 -- -- ---------- --

 / 6 Beruházások 30 862,4 -- -- ---------- --

PPP-konstukcióban létrehozott beruházások megvásárlásával és befejezésével kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, 
államháztartási vagyon kezelése )

12 13

KIADÁSOK 3 519,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 519,3 -- -- ---------- --

 / 6 Beruházások 3 519,3 -- -- ---------- --

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22 2

Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22 2 1

KIADÁSOK 2 233,7 3 777,0 -- 3 213,0------3 777,0 3 777,0

1 Működési költségvetés 2 233,7 3 777,0 -- 3 213,0------3 777,0 3 777,0

 / 3 Dologi kiadások 2 233,7 3 777,0 -- 3 213,0------3 777,0 3 777,0

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

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 0,4-------- 2,0

Szolgáltatási kiadások -- 2 975,0 -- 2 608,7------2 975,0 3 152,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 802,0 -- 602,5------802,0 622,0

Ingatlanok őrzése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22 2 2

KIADÁSOK 1 070,5 1 260,0 -- 1 188,2------1 260,0 1 260,0

1 Működési költségvetés 1 070,5 1 260,0 -- 1 188,2------1 260,0 1 260,0

 / 3 Dologi kiadások 1 070,5 1 260,0 -- 1 188,2------1 260,0 1 260,0

Szolgáltatási kiadások -- 992,0 -- 935,7------992,0 1 007,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 268,0 -- 252,5------268,0 252,4

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása ( 01125 Állami, államháztartási 
vagyon kezelése )

22 2 3

KIADÁSOK 167,0 2 500,0 -- 500,7------2 500,0 2 500,0

1 Működési költségvetés 167,0 2 500,0 -- 500,7------2 500,0 2 500,0

 / 3 Dologi kiadások 167,0 2 500,0 -- 164,7------2 500,0 1 999,3
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Szolgáltatási kiadások -- 2 500,0 -- 164,7------2 500,0 1 999,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 336,0-------- 500,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 336,0-------- 500,7

Egyéb vagyonkezelési kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22 3

KIADÁSOK 1 889,1 1 740,0 -- 3 693,0--127,01 838,21 740,0 3 705,2

1 Működési költségvetés 1 889,1 1 740,0 -- 3 693,0--127,01 838,21 740,0 3 705,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 62,8-------- --

 / 3 Dologi kiadások 1 889,1 1 740,0 -- 3 485,2--127,01 838,21 740,0 3 563,1

Szolgáltatási kiadások -- 775,0 -- 463,1------775,0 1 774,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 965,0 -- 3 022,1------965,0 1 788,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 145,0-------- 142,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 9,7-------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 135,3-------- 142,1

Állami tulajdonú társaságok támogatása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22 4

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22 4 1

KIADÁSOK 415,0 1 186,0 -- 12 515,0--502,010 950,01 186,0 12 638,0

1 Működési költségvetés 415,0 1 186,0 -- 12 515,0--502,010 950,01 186,0 12 638,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 415,0 1 186,0 -- 12 515,0--502,010 950,01 186,0 12 638,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 415,0 1 186,0 -- 12 515,0------1 186,0 12 638,0

A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása ( 0812 Kulturális tevékenységek és szolgáltatások )22 4 2

KIADÁSOK 6 313,0 5 100,0 -- 5 512,8------5 100,0 5 100,0

1 Működési költségvetés 6 313,0 5 100,0 -- 5 512,8------5 100,0 5 100,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 313,0 5 100,0 -- 5 512,8------5 100,0 5 100,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 313,0 5 100,0 -- 5 512,8------5 100,0 5 100,0

Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22 4 3

KIADÁSOK 555,0 1 000,0 -- -----500,0-500,01 000,0 --

1 Működési költségvetés 555,0 1 000,0 -- -----500,0-500,01 000,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 555,0 1 000,0 -- -----500,0-500,01 000,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 555,0 1 000,0 -- --------1 000,0 --

Filmszakmai fejlesztésekkel kapcsolatos támogatás ( 0812 Kulturális tevékenységek és szolgáltatások )22 4 4

KIADÁSOK -- -- -- 450,0----450,0-- 450,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 450,0----450,0-- 450,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 450,0----450,0-- 450,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 450,0-------- 450,0

Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon 
kezelése )

32
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Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 1

KIADÁSOK -- 30,0 -- --------30,0 30,0

1 Működési költségvetés -- 30,0 -- --------30,0 30,0

 / 3 Dologi kiadások -- 30,0 -- --------30,0 30,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 30,0 -- --------30,0 30,0

Kezesi felelősségből eredő kifizetések ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 2

KIADÁSOK -- 200,0 -- --------200,0 200,0

1 Működési költségvetés -- 200,0 -- --------200,0 200,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 200,0 -- --------200,0 200,0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 

államháztartáson kívülre

-- 200,0 -- --------200,0 200,0

Konszernfelelősség alapján történő kifizetések ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 3

KIADÁSOK 76,0 30,0 -- --------30,0 30,0

1 Működési költségvetés 76,0 30,0 -- --------30,0 30,0

 / 3 Dologi kiadások 76,0 30,0 -- --------30,0 30,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 30,0 -- --------30,0 30,0

Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása ( 14401 
Környezetvédelem )

32 5

KIADÁSOK 8 782,9 9 300,0 -- 11 616,8------9 300,0 9 300,0

1 Működési költségvetés 8 782,9 9 300,0 -- 11 610,3------9 300,0 9 300,0

 / 3 Dologi kiadások 8 782,9 3 100,0 -- 3 655,3------3 100,0 1 345,0

Szolgáltatási kiadások -- 2 445,0 -- 2 935,9------2 445,0 1 145,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 3,4-------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 655,0 -- 716,0------655,0 200,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 6 200,0 -- 7 955,0------6 200,0 7 955,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 6 200,0 -- 7 955,0------6 200,0 7 955,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 6,5-------- --

 / 6 Beruházások -- -- -- 6,5-------- --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 6,5-------- --

Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 6

KIADÁSOK 546,7 1 500,0 -- 735,2------1 500,0 1 500,0

1 Működési költségvetés 546,7 1 500,0 -- 735,2------1 500,0 1 500,0

 / 3 Dologi kiadások 546,7 1 500,0 -- 734,3------1 500,0 1 500,0

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 30,2-------- 150,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1 500,0 -- 704,1------1 500,0 1 350,0

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 0,9-------- --
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Egyéb szerződéses kötelezettségek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 7

KIADÁSOK 3 830,3 374,0 -- 10,6------374,0 374,0

1 Működési költségvetés 3 830,3 374,0 -- 10,6------374,0 374,0

 / 3 Dologi kiadások 3 830,3 374,0 -- 10,6------374,0 374,0

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 8,3-------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 374,0 -- 2,3------374,0 374,0

Egyéb jogszabályból eredő kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 8

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 8 1

KIADÁSOK 1 625,5 1 800,0 -- 1 353,4------1 800,0 1 800,0

1 Működési költségvetés 1 625,5 1 800,0 -- 1 353,4------1 800,0 1 800,0

 / 3 Dologi kiadások -- 1 800,0 -- 81,0------1 800,0 600,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 81,0-------- 100,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1 800,0 -- --------1 800,0 500,1

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 1 272,4-------- 1 199,9

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- -- -- 1 272,4-------- 1 199,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 625,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 625,5 -- -- ---------- --

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42 1

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai ( 01125 Állami, államháztartási vagyon 
kezelése )

42 1 1

KIADÁSOK 297,5 700,0 -- 635,0------700,0 700,0

1 Működési költségvetés 297,5 700,0 -- 635,0------700,0 700,0

 / 3 Dologi kiadások 297,5 700,0 -- 635,0------700,0 700,0

Szolgáltatási kiadások -- 551,0 -- 617,6------551,0 647,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 149,0 -- 17,4------149,0 52,8

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42 1 2

KIADÁSOK 1 813,6 1 500,0 -- 1 612,9----481,61 500,0 1 981,6

1 Működési költségvetés 1 813,6 1 500,0 -- 1 612,9----481,61 500,0 1 981,6

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 3,1-------- --

Külső személyi juttatások -- -- -- 3,1-------- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások 1 813,6 1 500,0 -- 1 609,5----481,61 500,0 1 981,6

Szolgáltatási kiadások -- 1 170,0 -- 1 292,9------1 170,0 1 586,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 20,0 -- 8,8------20,0 20,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 310,0 -- 307,8------310,0 375,6
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Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42 1 3

KIADÁSOK 72,0 100,0 -- 29,6-----40,0100,0 60,0

1 Működési költségvetés 72,0 100,0 -- 29,6-----40,0100,0 60,0

 / 3 Dologi kiadások 72,0 100,0 -- 25,0------100,0 55,4

Kommunikációs szolgáltatások -- 0,4 -- --------0,4 0,4

Szolgáltatási kiadások -- 99,6 -- 23,2------99,6 49,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 1,8-------- 5,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 4,6-----40,0-- 4,6

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 4,6-------- 4,6

Eljárási költségek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42 2

KIADÁSOK 66,7 40,0 -- 39,8----10,040,0 50,0

1 Működési költségvetés 66,7 40,0 -- 39,8----10,040,0 50,0

 / 3 Dologi kiadások 66,7 40,0 -- 39,8----10,040,0 50,0

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 11,4-------- 4,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 40,0 -- 28,4------40,0 45,8

A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42 3

Az MNV Zrt. működésének támogatása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42 3 1

KIADÁSOK 7 110,0 7 400,0 -- 7 400,0------7 400,0 7 400,0

1 Működési költségvetés 7 110,0 7 400,0 -- 7 400,0------7 400,0 7 400,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 110,0 7 400,0 -- 7 400,0------7 400,0 7 400,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 7 400,0 -- 7 400,0------7 400,0 7 400,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 110,0 -- -- ---------- --

Az MFB Zrt. működésének támogatása ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42 3 2

KIADÁSOK 355,0 600,0 -- 600,0------600,0 600,0

1 Működési költségvetés 355,0 600,0 -- 600,0------600,0 600,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 355,0 600,0 -- 600,0------600,0 600,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 355,0 600,0 -- 600,0------600,0 600,0

Átcserélhető kötvény kamatfizetése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42 4

KIADÁSOK 13 131,4 10 300,0 -- 9 318,9------10 300,0 10 300,0

1 Működési költségvetés 13 131,4 10 300,0 -- 9 318,9------10 300,0 10 300,0

 / 3 Dologi kiadások 13 131,4 10 300,0 -- 9 318,9------10 300,0 10 300,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 10 300,0 -- 9 318,9------10 300,0 10 300,0

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42 5

KIADÁSOK 1 966,6 2 500,0 -- 3 730,1------2 500,0 2 500,0

1 Működési költségvetés 1 966,6 2 500,0 -- 1 916,8------2 500,0 2 500,0

 / 3 Dologi kiadások 1 966,6 2 500,0 -- 1 916,8------2 500,0 2 500,0

Kommunikációs szolgáltatások -- 200,0 -- 13,0------200,0 14,0

4382



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLIII.  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

Szolgáltatási kiadások -- 2 246,0 -- 1 496,3------2 246,0 2 079,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 54,0 -- 407,5------54,0 407,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 813,3-------- --

 / 6 Beruházások -- -- -- 1 813,3-------- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 1 428,3-------- --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 385,0-------- --

A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42 6

KIADÁSOK 1 999,8 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 999,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 999,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 999,8 -- -- ---------- --

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon 
kezelése )

42 7

KIADÁSOK 20,0 1 500,0 -- 775,8------1 500,0 1 500,0

1 Működési költségvetés 20,0 1 500,0 -- 774,8------1 500,0 1 500,0

 / 3 Dologi kiadások 20,0 1 500,0 -- --------1 500,0 724,2

Szolgáltatási kiadások -- 1 500,0 -- --------1 500,0 724,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 774,8-------- 775,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 774,8-------- 775,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,0-------- --

 / 6 Beruházások -- -- -- 1,0-------- --

Részesedések beszerzése -- -- -- 1,0-------- --

Fejezeti tartalék ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )52

KIADÁSOK -- 5 000,0 -- -------5 000,05 000,0 --

1 Működési költségvetés -- 5 000,0 -- -------5 000,05 000,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 5 000,0 -- -------5 000,05 000,0 --

Tartalékok -- 5 000,0 -- --------5 000,0 --

ÁFA elszámolás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )82

KIADÁSOK 8 361,8 1 000,0 -- 6 130,1------1 000,0 1 000,0

1 Működési költségvetés 8 361,8 200,0 -- 6 130,1------200,0 200,0

 / 3 Dologi kiadások 8 361,8 200,0 -- 6 130,1------200,0 200,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 200,0 -- 6 130,1------200,0 200,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 800,0 -- --------800,0 800,0

 / 6 Beruházások -- 400,0 -- --------400,0 400,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 400,0 -- --------400,0 400,0

 / 7 Felújítások -- 400,0 -- --------400,0 400,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 400,0 -- --------400,0 400,0
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/01/03/02 Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési 
bevétele (340617)

Új elem

Indoklás: A 2014. évi központi költségvetési törvény 9. § (3) bekezdése szerint az 
üvegházhatású egyéb kibocsátási és a légiközlekedési kibocsátási egységek 
értékesítéséből származó bevételeket a XLIII/1/1/3. jogcímcsoporton belül, külön 
jogcímként kell elszámolni. A jogcím a hivatkozott törvényi bevétel-elszámolási 
előírásra és az érintett kibocsátási egységtípushoz kapcsolódó bevétel felhasználási 
rendjére figyelemmel jött létre.

01/01/04/00 Tulajdoni részesedések értékesítéséből származó 
bevétel (340428)

Új elem

Indoklás: Az állami tulajdoni részesedések értékesítéséből származó bevételek év közbeni 
döntések eredményei, az egyes értékesítési ügyletek nem voltak előre tervezhetők.

02/01/04/03 A Főgáz Zrt. részesedésének megvásárlásával 
kapcsolatos kiadások (349662)

Új elem

Indoklás: A jogcímet és annak kiadási előirányzatát a 2014. évi központi költségvetési 
törvényt módosító 2014. évi LXXXIV. törvény hozta létre az érintett társasági 
részesedés-vásárlás költségvetési fedezetének biztosítása érdekében.

02/01/04/04 Az Antenna Hungária Zrt. részesedésének 
megvásárlásával kapcsolatos kiadások (349673)

Új elem

Indoklás: A jogcímet és annak kiadási előirányzatát a 2014. évi központi költségvetési 
törvényt módosító 2014. évi LXXXIV. törvény hozta létre az érintett társasági 
részesedés-vásárlás költségvetési fedezetének biztosítása érdekében.

02/01/04/05 Az AVE Magyarország Kft. részesedésének 
megvásárlásával kapcsolatos kiadások (349684)

Új elem

Indoklás: A jogcímet és annak kiadási előirányzatát a 2014. évi központi költségvetési 
törvényt módosító 2014. évi LXXXIV. törvény hozta létre az érintett társasági 
részesedés-vásárlás költségvetési fedezetének biztosítása érdekében.

02/01/04/06 Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 
megvásárlásával kapcsolatos kiadások (349695)

Új elem

Indoklás: A jogcímet és annak kiadási előirányzatát a 2014. évi központi költségvetési 
törvényt módosító 2014. évi LXXXIV. törvény hozta létre az érintett társasági 
részesedés-vásárlás költségvetési fedezetének biztosítása érdekében.

02/01/04/07 Az MKB Bank Zrt. részesedésének 
megvásárlásával kapcsolatos kiadások (347817)

Új elem

Indoklás: A jogcímet és előirányzat-átcsoportosítás útján annak kiadási előirányzatát a 
Kormány az 1427/2014. (VII. 30.) számú határozatával létre az érintett társasági 
részesedés-vásárlás költségvetési fedezetének biztosítása érdekében.
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Szerkezeti változás a 2014. évben

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/01/10/00 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer bevezetéséhez szükséges fejlesztések 
(349706)

Új elem

Indoklás: A jogcímcsoportot és annak kiadási előirányzatát a 2014. évi központi 
költségvetési törvényt módosító 2014. évi LXXXIV. törvény hozta létre az érintett 
ellenőrzési rendszer kialakításához szükséges költségvetési fedezet biztosítása 
érdekében.

02/02/04/04 Filmszakmai fejlesztésekkel kapcsolatos 
támogatás (347795)

Új elem

Indoklás: A jogcímet és előirányzat-átcsoportosítás útján annak kiadási előirányzatát a 
Kormány az 1426/2014. (VII. 28.) számú határozatával létre a Magyar Nemzeti 
Filmalap Zrt. egyes filmszakmai beruházásainak támogatása érdekében.

4385



 

4386



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és 

kiadások 

 

  

4387



 

4388



XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet 

2014. évi költségvetésének végrehajtása 
 
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 2010. szeptember 
1-jével létrehozta az önálló Nemzeti Földalapot. A kincstári vagyon részét képező 
Nemzeti Földalap felett az állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az 
agrárpolitikáért felelős miniszter a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: 
NFA) útján gyakorolja. A költségvetési törvények az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény előírásaira figyelemmel önálló fejezetként tartalmazzák a Nemzeti 
Földalapba sorolt vagyon költségvetési bevételeit és kiadásait. A XLIV. A Nemzeti 
Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet irányítója 2014-ben is az 
agrárpolitikáért felelős földművelésügyi miniszter volt. 

A Nemzeti Földalapba tartoznak az állam tulajdonában lévő mező- és erdőgazdasági 
tevékenységet szolgáló földrészletek és az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, 
amelyek tekintetében az Nfatv. határozza meg a vonatkozó állami vagyonnal való 
sajátos gazdálkodás kereteit. 

A Nemzeti Földalap rendeltetése – a vagyongazdálkodási feladatokon túl – olyan 
mezőgazdaság kialakulásának elősegítése, amely a családi gazdaságok meghatározó 
szerepére épül, valamint alkalmazkodik a tájak eltérő természeti adottságaihoz és 
gazdálkodási tradícióihoz. Ehhez kapcsolódóan az NFA stabil és hatékony működése 
kialakításának a 2012. évben megkezdett folyamata az elmúlt évben is folytatódott, 
megteremtve egy jól működő szervezet vázát, amely az állami tulajdonban lévő mező- 
és erdőgazdasági területek sajátos vagyongazdálkodásából eredő követelményeknek 
minden tekintetben megfelelt. 

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket az Nfatv. által előírt földbirtok-politikai 
irányelvek szerint kell hasznosítani. 

A hasznosítás során az előző évek gyakorlatát folytatva a 2014. évben is a fő irány a 
nyilvános pályázat útján való haszonbérbeadás volt, amelyen túl az Nfatv. különböző 
formában lehetőséget nyújtott az ingatlanok értékesítésére, cseréjére, vagyonkezelésbe 
adására. 

A vagyonkezelés útján való hasznosítás speciális formáját jelentette 2014-ben a 
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek helyi önkormányzatok részére történő 
ingyenes vagyonkezelésbe adása közfoglalkoztatási programok megvalósítása 
céljából, amely tárgykörben a Kormány – 49 települési önkormányzatot és mintegy 
294 hektárt érintően – az 1290/2014. (V. 5.) és az 1718/2014. (XII.  5.) számú 
határozataival döntött. 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek eredeti – év közben nem módosított – 
előirányzata 16 684,0 millió forint volt, míg a teljesülés 12 357,8 millió forintot tett ki, 
ami az éves előirányzat 74,1%-át jelentette. 2011-ben ez az arány 41,5%, 2012-ben 
66,8%, 2013-ban pedig 64,3% volt. A 2014-ben teljesült bevételek jogcímcsoportok 
szerinti megoszlása a következőképpen alakult: 
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Bevételi jogcímcsoportok Összeg (millió Ft-ban) Megoszlás (%) 

Értékesítési bevételek   

- Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 910,3 7,4 

Hasznosítási bevételek   

- Haszonbérleti díj 10 917,4 88,3 

Egyéb bevételek   

- Egyéb bevételek 530,1 4,3 

Összesen: 12 357,8 100,0 

A 2014. évben teljesült bevételek, hasonlóan a megelőző évek gyakorlatához, döntő 
mértékben a haszonbérbeadás díjbevételeiből származtak. 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások eredeti előirányzata 20 574,0 millió 
forint volt, amely év közben 18 599,0 millió forintra módosult az 1613/2014. (XI. 4.) 
Korm. határozat és az 1811/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján. A 2014. évi 
hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. 
határozat 4. pontja alapján a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezetet 500,0 millió forint zárolás érintette, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium 
jóváhagyásával további 1 000,0 millió forinttal megemelésre került a XII. 
Földművelésügyi Minisztérium fejezetet érintő zárolás átrendezésével. A Felhalmozási 
jellegű kiadások alcím Termőföld vásárlás jogcím kiadási előirányzatán 1 000,0 millió 
forint, míg a Fejezeti tartalék alcím előirányzatán 500,0 millió forint került zárolásra. 
Év végén a Kormány az 1799/2014. (XII. 19.) számú határozatával visszavonta az 
1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozatot. A tényleges kiadások 17 163,4 millió forintot 
tettek ki, vagyis a módosított előirányzat összességében 92,3%-ra teljesült. A 2014. 
évben történt kifizetések jogcímcsoportok szerinti megoszlása a következőképpen 
alakult: 

Kiadási jogcímcsoportok Összeg (millió Ft-ban) Megoszlás (%) 

Felhalmozási jellegű kiadások   

- Ingatlan vásárlás 3 273,0 19,1 

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások   

- Életjáradék termőföldért 10 755,4 62,7 

- Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 230,6 1,3 

- Egyéb vagyonkezelési kiadások 546,7 3,2 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai   

- Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 715,4 4,2 

- Eljárási költségek, díjak 140,3 0,8 

- Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 500,0 2,9 

- Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 1 000,0 5,8 

- Bírósági döntésből eredő kiadások 2,0 0,0 

Összesen: 17 163,4 100,0 
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A 2014. évben teljesített kiadások, hasonlóan a megelőző évek gyakorlatához, döntő 
mértékben a termőföldért kifizetett életjáradékok, valamint a termőföldvásárlás keretei 
között realizálódtak. 

A költségvetési törvény normaszövege a fejezetet illetően a 8. § (1)-(2) bekezdésében 
írt elő speciális szabályozást. Míg a 8. § (1) bekezdése a Fejezeti tartalék alcím 
felhasználására vonatkozó egyes rendelkezéseket tartalmazta, addig a 8. § (2) 
bekezdése felhatalmazta a Kormányt annak jóváhagyására, hogy a fejezet bevételi 
előirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesülése esetén a fejezet 
kormányhatározatban megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag 
teljesült többletbevétel mértékéig – különösen indokolt esetben túlléphető legyen, ha a 
fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik elmaradás. Tekintettel arra, hogy 
a költségvetési törvény által megfogalmazott, a fejezet kiadási előirányzatai 
túllépésének jóváhagyásához szükséges feltétel a fejezet bevételeit illetően nem 
teljesült, ezért a tárgykörben kormánydöntés nem született. 

1. Cím: A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 

1. Alcím: Értékesítési bevételek 

Az Értékesítési bevételek alcím a termőföld és az egyéb ingatlanok értékesítéséből 
származó bevételeket foglalta magában. 

Az alcím eredeti – év közben nem módosított – előirányzata 8 484,0 millió forint volt, 
míg a teljesülés 910,3 millió forintot tett ki, ami az éves előirányzat mindössze 10,7%-
át jelentette. Az alcímen 909,8 millió forint termőföld értékesítéséből és 0,5 millió 
forint egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevétel került elszámolásra. 

Az állami tulajdonú földvagyon hasznosításának alapvető módja az elmúlt évben is – a 
földbirtok-politikai irányelvekhez igazodva, illetve figyelembe véve, hogy a termőföld 
nemzeti kincs, ki nem meríthető, ám mennyiségében korlátozottan rendelkezésre álló 
erőforrás – a haszonbérbeadás volt. Ebből fakadóan az értékesítés csupán olyan 
földrészletek esetében jöhetett szóba, amelyek haszonbérbeadással nem, vagy nagyon 
nehezen, illetve csak gazdaságtalanul voltak hasznosíthatóak (kis térmértékű, elszórtan 
elhelyezkedő, osztatlan közös tulajdonú, növény- és erdővédelmi bírsággal terhelt stb. 
ingatlanok). 

Az NFA a 2013. évben megkezdte a portfóliójába nem illeszkedő, fentebb említett 
ingatlanok értékesítése első ütemének megvalósítását és a 2014. évre átnyúló második 
ütem lebonyolítása előkészítését. A 2014. évben az előző évek tényadataihoz mért 
jelentős értékesítési bevétel növekedés teljesült, azonban ez a tervezett előirányzattól a 
területek adottságaiból eredő nehézkes értékesítés és az alacsony piaci kereslet miatt 
jelentősen elmaradt. Az Nfatv. módosítása nyomán lehetővé vált nyilvános pályáztatás 
vagy árverés mellőzésével viszonylag egyszerű, költséghatékony eljárásban a korábbi 
maximum 1 hektár alatti ingatlanok helyett az állami földvagyonba tartozó immár 
maximum 3 hektár alatti térmértékű területek értékesítése is. A 2014. év során ezen, 
kisebb, hosszú távú hasznosításba be nem vonható, ám jelentős kiadási kötelezettséget 
eredményező területeket érintően a portfólió tisztítását célzó értékesítési tevékenység 
eredményeként 1 253 hektárt érintően 1 219 darab adásvételi szerződés került 
aláírásra. 
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2. Alcím: Hasznosítási bevételek 

A Hasznosítási bevételek alcím tartalmazta a haszonbérleti díjból származó bevételek 
jogcímcsoportját. E díjbevétel magában foglalta a több éves időtartamú haszonbérleti 
szerződésekből, az egy évre szóló megbízási szerződésekből, illetve a vagyonkezelési 
szerződésekből eredő hasznosítási bevételeket. 

Az alcím eredeti – év közben nem módosított – előirányzata 7 600,0 millió forint volt, 
míg a teljesülés 10 917,4 millió forintot tett ki, ami az éves előirányzat 143,7%-át 
jelentette. 

A hasznosítási jogviszonyokból származó bevételek túlteljesülésének okai elsősorban 
a következők voltak: 

− a 2013. évi haszonbérleti díjak fizetésének esedékessége a 2013. év végére volt 
tehető, e díjak teljesülése azonban számos esetben áthúzódott a 2014. évre; 

− a korábbi években megkötött haszonbérleti szerződések számlázási adatainak a 
megfelelő nyilvántartása érdekében az NFA az elmúlt években jelentős 
előrelépéseket tett, így az elmaradt díjak kiszámlázása is megtörtént; 

− a 2008-ban, illetve 2009-ben megkötött haszonbérleti szerződések egy része a 
haszonbérleti jog megszerzéséért járó egyszeri díjról két egyenlő részletben 
történő befizetéssel rendelkezett, a második részletek befizetése 2014. december 
31-re esett, így 2014. évben egyszeri bevételként növelték a haszonbérleti díjak 
teljesülését mindösszesen 1 105,3 millió forint értékben. 

A hasznosítási bevételek mintegy 86%-a az állami tulajdonú termőföldek után fizetett 
haszonbérleti díjakból származott. A haszonbérlettel hasznosított területek nagysága 
2014-ben 339 966 hektár volt, több mint 6 600 darab hatályos szerződéssel. A Nemzeti 
Földalapba tartozó földrészletek vonatkozásában korábban meghatározott, a piaci 
árhoz képest alacsony haszonbérleti díj összege – a Birtokpolitikai Tanács döntésével 
egyezően – 2013-tól 1 250 forint/aranykorona/év összegben került megállapításra. Az 
NFA által megvalósított pályáztatások útján újonnan megkötött haszonbérleti 
szerződésekben már ez a díjmérték került alkalmazásra. A régi szerződések díjai 400-
1 000 forint/aranykorona/év között ingadoztak. A piaci árhoz viszonyított 
haszonbérleti díjjal való hasznosítást (az előző évekhez hasonlatosan) több tényező is 
befolyásolta, úgymint az országrészek közötti eltérő gazdasági környezet, a 
földterületek tagoltsága, és a minőségi homogenitás. Megjegyezhető, hogy az elmúlt 
évben is folytatódtak a régi haszonbérleti szerződések heterogén díjainak 
egységesítésére irányuló intézkedések, elsősorban a szerződések új típusú 
haszonbérleti szerződésekké történő átalakításával. Továbbá a haszonbérleti díjak 
pénzügyi teljesítésénél erős szezonalitás érvényesült, míg a normál éves haszonbérleti 
díjak első féléves befizetési határideje szeptember hónap vége, addig a második 
féléves számláké december hónap. A 2014-ben kibocsátott, de meg nem fizetett 
számlák értéke 614,8 millió forint. 

A hasznosítási bevételek mintegy 12%-a folyt be haszonbérleti pályáztatást megelőző 
– annak előkészítését célzó – időleges megbízási szerződések útján hasznosított 
földterületek révén. A megbízott az érintett földrészleteken az NFA helyett teljesítette 
a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási kötelezettséget és 
gondoskodott az előírt gazdálkodási feladatok ellátásáról. A maximum egy gazdasági 
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évre szóló megbízási szerződéssel hasznosított földterületek nagysága 2014-ben közel 
0,997 millió aranykorona értéket képviselve (17,4 aranykorona átlagértékkel 
számolva) 57 280 hektár volt. Az érintett szerződések száma mintegy 5 900 darabot 
tett ki. 

A hasznosítási bevételek közel 2%-a folyt be vagyonkezelési díjakból. 

A 20 legnagyobb összegű hasznosítási díjtételt tartalmazó szerződés alapján az 
ezekből származó bevételt befizető vállalkozás a következő volt 2014-ben: 

 
Név adatok forintban 

1. Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 360 905 301 

2. Bóly Zrt. 357 472 420 

3. Enyingi Agrár Zrt. 175 285 934 

4. Alcsiszigeti Mezőgazdasági Zrt. 172 005 904 

5. Gödöllői Tangazdaság Zrt. 167 203 863 

6. Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. 166 020 608 

7. Lajta-Hanság Zrt. 163 001 780 

8. Hód-Mezőgazda Zrt. 117 224 350 

9. Kösely Zrt. 108 499 575 

10. Mezőfalvai Zrt. 104 898 082 

11. Bácsalmási Agráripari Zrt. 103 739 175 

12. Agroprodukt Zrt. 93 333 626 

13. Derekmező Zrt. 84 441 622 

14. Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. 78 082 736 

15. Hidasháti Mezőgazdasági. Zrt 74 670 639 

16. Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. 74 655 725 

17. Agrosystem Kft. 55 280 294 

18. Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt. 53 393 008 

19. Agrárgazdaság Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. 53 029 955 

20. Elza-Major Növénytermelő Kft. 40 998 884 
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3. Alcím: Egyéb bevételek 

Az Egyéb bevételek alcím a termőföld hasznosításához közvetlenül nem kapcsolódó 
olyan bevételeket foglalt magában, mint a szolgalmi jogra vonatkozó megállapodások 
alapján az államot megillető ellenértékek, valamint a különböző vagyoni értékű jogok 
hasznosításából (például vadászati jog) származó bevételek, illetve a haszonbérleti 
pályázatok lebonyolítása során az egyes pályázóktól beszedett regisztrációs díjak. 

Az alcím eredeti – év közben nem módosított – előirányzata 600,0 millió forint volt, 
míg a teljesülés 530,1 millió forintot tett ki, ami az éves előirányzat 88,4%-át 
jelentette. Az Egyéb bevételek elmaradása elsősorban a haszonbérleti pályázatok év 
végére eső kiírása és ebből eredően a pályázati regisztrációs díjakból származó 
bevételek kiesése miatt következett be. 

2. Cím: A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 

1. Alcím: Felhalmozási jellegű kiadások 

A Felhalmozási jellegű kiadások alcím az Ingatlan vásárlás jogcímcsoportján belül a 
Termőföld vásárlás jogcímét foglalta magában. 

Az alcím eredeti kiadási előirányzata 5 000,0 millió forint volt, amely az év során az 
1613/2014. (XI. 4.) Korm. határozat és az 1811/2014. (XII. 19.) Korm. határozat 
alapján végrehajtott fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás következtében 
3 300,0 millió forintra módosult, míg a teljesítés az éves módosított előirányzat 
99,2%-át, 3 273,0 millió forintot tett ki. 

A Termőföld vásárlás jogcímen a termőföldek vásárlásának kiadásai mellett – amelyek 
kiterjedtek mind az 1/1 arányú termőföld ingatlanok vételére, mind az osztatlan közös 
tulajdoni hányadok csökkentését szolgáló tulajdonosi közösségek megszüntetésére – a 
birtok-összevonási célú földcserék államot terhelő értékkülönbözete is elszámolásra 
került. 

Az NFA a termőföldről szóló törvény, illetve az azt év közben hatályon kívül helyező, 
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti elővásárlási 
jogával élve több esetben is elfogadta a termőföld tulajdonosok által közölt, az adott 
ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot és törvényi kötelezettségeinek eleget téve 
megvásárolta az adott földrészletet a Nemzeti Földalap számára. A kiadási előirányzat 
teljesítési mértékének nagyságrendje összefüggésbe hozható azzal, hogy a 
földmoratórium lejártát követően az addig aktívabb földpiaci adásvételi folyamatok 
lelassultak, és a korábbiakhoz képest kevesebb szerződéskötésre került sor. 

2. Alcím: Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 

A Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím tartalmazta egyrészt az Életjáradék 
termőföldért, valamint az Egyéb vagyonkezelési kiadások jogcímcsoportjait, másrészt 
a Hasznosítási kötelezettség kiadásai jogcímet. 

Az alcím eredeti kiadási előirányzata 11 890,0 millió forint volt, amely év közben az 
1811/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján végrehajtott fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosítás következtében 11 715,0 millió forintra módosult. A 
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teljesítés 11 532,7 millió forintot tett ki, amely az éves módosított előirányzat 98,4%-
át jelentette. 

Az alcím kiadásainak meghatározó része az Életjáradék termőföldért jogcímcsoporton 
teljesült. A jogcímcsoport eredeti 10 800,0 millió forint előirányzata az év során nem 
módosult. A teljesítés 10 755,4 millió forintot tett ki, amely az éves előirányzat 99,6%-
át jelentette. A Nemzeti Földalap a jogelődei által négy ütemben meghirdetett 
pályázatok kapcsán megvásárolt ingatlanok, termőföldek után fizet életjáradékot. A 
járadékosok száma 2014-ban az előző évekhez hasonlóan közel 20 000 fő volt. Az 
életjáradék ellenében a Nemzeti Földalapba került, többségében nehezen 
hasznosítható, kisebb részben hasznosíthatatlan (számos esetben osztatlan közös 
tulajdonban lévő), elszórtan elhelyezkedő, kisebb térmértékű termőföldek hozadéka 
nem fedezi az éves életjáradék fizetési kötelezettségeket. 

Az Ingatlanok fenntartásával járó kiadások jogcímcsoport Hasznosítási kötelezettség 
kiadásai jogcímének eredeti 365,0 millió forint előirányzata az év során nem módosult. 
A teljesítés 230,6 millió forintot tett ki, amely az éves előirányzat 63,2%-át jelentette. 
A kifizetések magukban foglalták a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek Nfatv. 
szerinti hasznosításáig a termőföld védelméről szóló jogszabályok alapján fennálló 
hasznosítási kötelezettség (kultúrállapot fenntartása, parlagfű mentesítés, gyomirtás, 
lőszermentesítés, tulajdoni lapok, térképmásolatok lekérése) teljesítésével kapcsolatos 
kiadásokat, valamint a Nemzeti Földalap számviteli politikája alapján a termőföldek 
haszonbérletbe adására irányuló pályáztatás lebonyolításában szakmai és operatív 
segítséget nyújtó ügyvédi irodák díjazásának költségeit.  

Az Egyéb vagyonkezelési kiadások jogcímcsoport eredeti 725,0 millió forint kiadási 
előirányzata az év folyamán az 1811/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 
végrehajtott fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás következtében 550,0 millió 
forintra módosult. A teljesítés 546,7 millió forintot tett ki, amely az éves módosított 
előirányzat 99,4%-át jelentette. A jogcímcsoporton teljesült kifizetések, amelyek a 
Nemzeti Földalapba tartozó vagyoni körhöz kapcsolódó, a tulajdonosi joggyakorlással 
összefüggő kiadásokat foglalják magukba, különösen az alábbiak voltak: 

− a vagyonkezelési tevékenységet végző megyei területi irodák költségei (a 
személyi jellegű kifizetések és járulékok nélkül); 

− a megyei területi irodák vagyonkezelési tevékenységével összefüggésben a 
haszonbérleti szerződések megszűnésekor fennálló elszámolási kötelezettség 
alapján keletkező kiadások; 

− a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyonhoz kapcsolódó hatósági határozatok 
alapján fizetendő kiadások; 

− a földrészletek művelési ága helyreállításának költségei; 
− az államot, mint földtulajdonost terhelő egyéb kiadások (mezőőri járulék, 

földmérési jelek helyreállítása, illegálisan lerakott anyagok, szemét és hulladék 
elszállíttatása). 

3. Alcím: A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím egyes kiadási előirányzatai a Nemzeti 
Földalapba tartozó vagyonnal való gazdálkodást hosszú- és rövidtávon segítő 
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szolgáltatások igénybevételének költségeit, továbbá egyéb, járulékos jellegű 
kiadásokat foglaltak magukban. 

Az alcím eredeti kiadási előirányzata 2 684,0 millió forint volt, amely év közben az 
1811/2014. (XII.19) Korm. határozat alapján végrehajtott fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosítás következtében 2 584,0 millió forintra módosult. A teljesítés 
2 357,7 millió forintot tett ki, amely az éves módosított előirányzat 91,2%-át jelentette. 

A Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja jogcímcsoport eredeti 859,0 millió 
forint előirányzata az év során az 1811/2014. (XII.19) Korm. határozat alapján 
végrehajtott fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás következtében 759,0 millió 
forintra módosult. A teljesítés 715,4 millió forintot tett ki, amely az éves módosított 
előirányzat 94,3%-át jelentette. A jogcímcsoport terhére történt kifizetések a Nemzeti 
Földalap működésével kapcsolatos jogi feladatok, és képviselet ellátásához, okiratok 
szerkesztéséhez, elkészítéséhez és a jogszabályokban előírt értékbecslésekhez 
kapcsolódóan valósultak meg. Ezen tevékenységek keretében került sor a különböző 
pályázatok benyújtásához, közcélú létesítmények létesítéséhez (villanyvezetékek, 
gázvezetékek stb.), jogszerűen hasznosított (vagyonkezelt, haszonbérelt) ingatlanokon 
tervezett fejlesztésekhez, valamint országos jelentőségű beruházásokhoz a tulajdonosi 
hozzájárulások kiadására. Ezeknek döntés-előkészítési munkája helyszínelést, jogi 
státuszvizsgálatot, földügyi és földmérési szakmai ellenőrzéseket igénylő feladat volt, 
amelynek költségei képezték a tulajdonosi hozzájárulások közvetlen kiadásait. Az éves 
teljesítés módosított előirányzattól való elmaradásának oka egyrészt a szerződéses 
partnerek szállítói számláinak késve történő beadása, másrészt a jogcímcsoporton 
elszámolni tervezett, ám a termőföld értékesítési folyamatok elhúzódása miatt az 
eljárásokhoz egyébként kapcsolódó értékbecslések és jogi szolgáltatások 
megvalósulásának hiánya. 

Az Eljárási költségek, díjak jogcímcsoport eredeti – év közben nem módosított – 
előirányzata 300,0 millió forint volt, míg a teljesítés 140,3 millió forintot tett ki, amely 
az éves előirányzat 46,8%-át jelentette. A jogcímcsoport felhasználásával szorosan 
összefüggő Bírósági döntésből eredő kiadások jogcímcsoport eredeti – év közben nem 
módosított – előirányzata 25,0 millió forint volt, míg az éves előirányzat 8%-át elérő 
teljesítés 2,0 millió forintot tett ki.  A jogcímcsoportok teljesítését együttesen értékelve 
megállapítható, hogy az alacsonyabb mértékű teljesítés egyrészt a bírósági eljárások 
elhúzódására és ennek tervezést nehezítő tényére vezethető vissza. Másrészt a jogerős 
bírósági döntések kimenetele és előrehaladása (a végrehajtása akár több éven túlra 
történő áthúzódása) a költségvetés tervezése időszakában nehezen előrelátható, 
megítélhető. A Nemzeti Földalappal szemben vagy általa indított perek száma az 
elmúlt évben 250 körül mozgott. 

Az Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés jogcímcsoport eredeti – év közben nem 
módosított – előirányzata 500,0 millió forint volt, míg a teljesítés az éves előirányzat 
egészét felölelve 500,0 millió forintot tett ki. A kifizetések terhére a 2014. évben is 
folytatódott az állami földvagyon jogi jellegű felülvizsgálata, amely a földrészletek 
természetbeni és ingatlan-nyilvántartási állapotának, jogi és hasznosítási helyzetének 
felmérését és tanúsítvánnyal való dokumentálását foglalta magában. Ennek során 
megállapítást nyertek az érintett földterületek tényleges hasznosítási adatai, valamint a 
vagyon-nyilvántartási informatikai rendszer keretei és főbb feladatai. 2014-ben az 
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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

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

KIADÁSOK 17 083,6 20 574,0 -- 17 163,4-----1 975,020 574,0 18 599,0

3. Központi előirányzat 17 083,6 20 574,0 -- 17 163,4-----1 975,020 574,0 18 599,0

17 083,6 20 574,0 -- 17 163,4-----1 975,020 574,0 18 599,0

BEVÉTELEK 8 879,7 16 684,0 -- 12 357,8------16 684,0 16 684,0

3. Központi előirányzat 8 879,7 16 684,0 -- 12 357,8------16 684,0 16 684,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLIV.  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

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )1

Értékesítési bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11 1

Termőföld értékesítésből származó bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11 1 1

BEVÉTELEK 55,8 8 474,0 -- 909,8------8 474,0 8 474,0

5 Felhalmozási bevételek 55,8 8 474,0 -- 909,8------8 474,0 8 474,0

 / 1 Immateriális javak értékesítése 55,8 -- -- ---------- --

 / 2 Ingatlanok értékesítése -- 8 474,0 -- 909,8------8 474,0 8 474,0

Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )11 1 3

BEVÉTELEK -- 10,0 -- 0,5------10,0 10,0

5 Felhalmozási bevételek -- 10,0 -- 0,5------10,0 10,0

 / 2 Ingatlanok értékesítése -- 10,0 -- 0,5------10,0 10,0

Hasznosítási bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21

Haszonbérleti díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )21 1

BEVÉTELEK 8 137,2 7 600,0 -- 10 917,4------7 600,0 7 600,0

4 Működési bevételek 8 137,2 7 600,0 -- 10 917,4------7 600,0 7 600,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 8 137,2 7 600,0 -- 10 836,3------7 600,0 7 600,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 45,6-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 35,5-------- --

Egyéb bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )31

BEVÉTELEK 686,7 600,0 -- 530,1------600,0 600,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 4,4-------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 4,4-------- --

4 Működési bevételek -- 600,0 -- 525,7------600,0 600,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek -- 472,0 -- 57,5------472,0 472,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 128,0 -- 101,1------128,0 128,0

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 7,0-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 360,1-------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 686,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 686,7 -- -- ---------- --

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )2

Felhalmozási jellegű kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLIV.  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

Ingatlan vásárlás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12 1

Termőföld vásárlás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )12 1 1

KIADÁSOK 3 193,0 5 000,0 -- 3 273,0-----1 700,05 000,0 3 300,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 1,2-------- 2,7

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 1,2-------- 2,7

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 1,2-------- 1,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 1,5

2 Felhalmozási költségvetés 3 193,0 5 000,0 -- 3 271,8-----1 700,05 000,0 3 297,3

 / 6 Beruházások 3 193,0 5 000,0 -- 3 271,8-----1 700,05 000,0 3 297,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 5 000,0 -- 3 271,8------5 000,0 3 297,3

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22

Életjáradék termőföldért ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22 1

KIADÁSOK 10 802,4 10 800,0 -- 10 755,4------10 800,0 10 800,0

1 Működési költségvetés 10 802,4 10 800,0 -- 10 755,4------10 800,0 10 800,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 10 800,0 -- 10 714,3------10 800,0 10 758,9

Egyéb nem intézményi ellátások -- 10 800,0 -- 10 714,3------10 800,0 10 758,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10 802,4 -- -- 41,1-------- 41,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 41,1-------- 41,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 802,4 -- -- ---------- --

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22 2

Hasznosítási kötelezettség kiadásai ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22 2 1

KIADÁSOK 359,7 365,0 -- 230,6------365,0 365,0

1 Működési költségvetés 359,7 365,0 -- 230,6------365,0 365,0

 / 3 Dologi kiadások 359,7 365,0 -- 230,6------365,0 365,0

Készletbeszerzés -- 20,0 -- --------20,0 20,0

Szolgáltatási kiadások -- 267,4 -- 186,8------267,4 267,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 77,6 -- 43,8------77,6 77,6

Egyéb vagyonkezelési kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22 3

KIADÁSOK 621,9 725,0 -- 546,7-----175,0725,0 550,0

1 Működési költségvetés 621,9 725,0 -- 546,7-----175,0725,0 550,0

 / 3 Dologi kiadások 621,9 725,0 -- 546,7-----175,0725,0 550,0

Készletbeszerzés -- 39,0 -- 26,4------39,0 26,4

Kommunikációs szolgáltatások -- 248,2 -- 20,0------248,2 20,2

Szolgáltatási kiadások -- 380,8 -- 362,6------380,8 365,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 57,0 -- 137,7------57,0 138,0

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLIV.  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

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 1

KIADÁSOK 461,6 859,0 -- 715,4-----100,0859,0 759,0

1 Működési költségvetés 461,6 859,0 -- 715,4-----100,0859,0 759,0

 / 3 Dologi kiadások 461,6 859,0 -- 685,5-----100,0859,0 729,1

Kommunikációs szolgáltatások -- 19,7 -- --------19,7 4,7

Szolgáltatási kiadások -- 656,7 -- 540,8------656,7 566,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 182,6 -- 144,7------182,6 157,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 29,9-------- 29,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 29,9-------- 29,9

Eljárási költségek, díjak ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 2

KIADÁSOK 8,5 300,0 -- 140,3------300,0 300,0

1 Működési költségvetés 8,5 300,0 -- 140,3------300,0 300,0

 / 3 Dologi kiadások 8,5 300,0 -- 140,3------300,0 300,0

Szolgáltatási kiadások -- 157,0 -- 69,1------157,0 157,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 143,0 -- 71,2------143,0 143,0

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 3

KIADÁSOK 999,4 500,0 -- 500,0------500,0 500,0

1 Működési költségvetés 999,4 500,0 -- 500,0------500,0 500,0

 / 3 Dologi kiadások 999,4 500,0 -- 500,0------500,0 500,0

Szolgáltatási kiadások -- 393,7 -- 393,7------393,7 393,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 106,3 -- 106,3------106,3 106,3

Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 4

KIADÁSOK 371,9 1 000,0 -- 1 000,0------1 000,0 1 000,0

1 Működési költségvetés 371,9 1 000,0 -- 1 000,0------1 000,0 1 000,0

 / 3 Dologi kiadások 371,9 1 000,0 -- 1 000,0------1 000,0 1 000,0

Szolgáltatási kiadások -- 787,4 -- 787,4------787,4 787,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 212,6 -- 212,6------212,6 212,6

Bírósági döntésből eredő kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )32 5

KIADÁSOK 265,2 25,0 -- 2,0------25,0 25,0

1 Működési költségvetés 265,2 25,0 -- 2,0------25,0 25,0

 / 3 Dologi kiadások 265,2 25,0 -- 2,0------25,0 25,0

Szolgáltatási kiadások -- 23,0 -- --------23,0 23,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 2,0 -- 2,0------2,0 2,0

Fejezeti tartalék ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )42

KIADÁSOK -- 1 000,0 -- --------1 000,0 1 000,0

1 Működési költségvetés -- 1 000,0 -- --------1 000,0 1 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 000,0 -- --------1 000,0 1 000,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XLIV.  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 -- 1 000,0 -- --------1 000,0 1 000,0
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LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
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Alap fejezet száma és megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
 
Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzetgazdasági Miniszter 
 
Alapkezelő megnevezése: Nemzetgazdasági Minisztérium 
 

 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2014. évi beszámolójának indokolása 

 

I. Összefoglaló adatok: 

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) 2014. évi költségvetésének bevételi előirányzatát 
327 449,3 millió forintban, kiadási előirányzatát 377 449,3 millió forintban határozta meg. Az 
Alap 2014. évi – költségvetési törvény szerinti – tervezett egyenlege ennek megfelelően  
-50 000 millió forint volt.  

Az Alap előirányzatait érintő módosítások 2014. évben a következők szerint alakultak: 

Az Alap kiadási főösszegét érintően egy alkalommal került sor más fejezet javára történő 
előirányzat-átcsoportosításra: 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósítása érdekében a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1223/2014. (IV.8.) Korm. határozat alapján az NFA 
„Szakképzési és felnőttképzési támogatások” kiadási előirányzatáról 400 millió forint 
átcsoportosításra került az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet költségvetésébe. 

Ennek eredményeként a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzata 377 049,3 millió 
forintra módosult, bevételi előirányzata 327 449,3 millió forint maradt, tervezett egyenlege  
-49 600 millió forintra változott. 

Az Alap egyes kiadási előirányzatai között miniszteri döntés alapján több átcsoportosítás 
történt, melyek a tervezett egyenleg összegét nem befolyásolták: 

– 7 438 ezer forint összegben a „Foglalkoztatási és képzési támogatások” jogcím 
előirányzatáról az évközben megnyitott „Kötelező legkisebb munkabér és garantált 
bérminimum emelés ágazati támogatása” jogcím előirányzatára. Az átcsoportosítás az 
NGM/2055-4/2014. iktatószámú miniszteri döntés alapján történt, két gazdálkodó 
szervezet (Alföldi Tej Kft. - Fejér megye, Altáró Kft. – Pest megye) 2013. évi bérkompenzációs 
támogatásának – új eljárás lefolytatása utáni – 2014. évi kifizetéséhez szükséges forrás 
biztosítása céljából, 

– 2 088 ezer forint összegben ugyancsak a „Foglalkoztatási és képzési támogatások” 
jogcím előirányzatáról az évközben megnyitott „Kötelező legkisebb munkabér és 
garantált bérminimum emelés ágazati támogatása” jogcím előirányzatára, az 
NGM/17836-3/2014 iktatószámú miniszteri döntés alapján, egy gazdálkodó szervezet 
(Felina Hungaria Kft. – Budapest főváros) 2013. évi bérkompenzációs támogatásának – új 
eljárás lefolytatása utáni – 2014. évi kifizetéséhez szükséges forrás biztosítása céljából, 

– 1 499 898 ezer forint összegben a „2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak 
előfinanszírozása” jogcím előirányzatáról a „Foglalkoztatási és képzési támogatások” 
jogcím előirányzatára, az NGM/17214/3 (2014) iktatószámú miniszteri döntés alapján, a 
„Nyári diákmunka elősegítése” központi munkaerőpiaci program pénzügyi forrásának 
biztosítása érdekében, 
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– 1 776 897 ezer forint összegben a „2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak 
előfinanszírozása” jogcím előirányzatáról a „Foglalkoztatási és képzési támogatások” 
jogcím előirányzatára, az NGM/20744-2/2014 iktatószámú miniszteri döntés alapján, a 
2014. évi pályázati úton megvalósuló munkahelyteremtő beruházások támogatására 
rendelkezésre álló pénzügyi forrás kiegészítéséhez,  

– 1 000 000 ezer forint összegben a „2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak 
előfinanszírozása” jogcím előirányzatáról a „Működtetési célú kifizetések” jogcím 
előirányzatára, az NGM/18744-2/2014 iktatószámú miniszteri döntés alapján, a 
kincstári tranzakciós díj- és a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség 
forrásbiztosítása érdekében. 

 
A Startmunka-program 2014. évi előirányzata a közfoglalkoztatással összefüggő egyes 
kérdésekről szóló 1361/2014. (VI.30.) Korm. határozat alapján 47 300 millió forinttal 
túlléphető volt. Ezt figyelembe véve 2014. évben a startmunka-programok megvalósítására 
rendelkezésre álló összeg 231 105,3 millió Ft lett. 

A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) Korm. 
határozat 6. pontjában foglaltak szerint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2014. évi 
költségvetése egyenlegének a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 
évi CCXXX. törvényben (Kvtv.) jóváhagyotthoz képest legalább 8 000 millió forinttal 
javulnia kellett. Az egyenlegjavulási előírásnak az Alap eleget tett. A miniszteri jóváhagyás 
szerint az Alap tekintetében előírt egyenlegjavulást a bevételek várható túlteljesülése 
biztosítja, mely a Magyar Államkincstár részére bejelentésre került. A 2014. évi hiánycél 
tartásához szükséges intézkedésekről szóló határozatot a 1799/2014. (XII.19.) Korm. 
határozat visszavonta. 

2014. évben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap folyó kiadásainak finanszírozása döntő részben 
(86,8%-ban) a folyó bevételei terhére 337 639,8 millió forint összegben, kisebb részben 
(13,2%-ban) a költségvetési tartaléka terhére 51 522,3 millió forint összegben történt. KESZ-
hitel igénybevételére nem volt szükség, az Alap likviditási tartalékának a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben (Flt.-ben) előírt 
mértéke biztosított volt.  

A 2014. évben befolyt tényleges bevételek összege 337 639,8 millió forint volt, ami 10 190,5 
millió forinttal, 3,1 százalékkal haladta meg a tervezettet. A kiadások tényleges teljesítésének 
összege 389 162,1 millió forintot tett ki, ez az összeg 3,2 százalékkal, azaz 12 112,8 millió 
forinttal volt több a módosított előirányzatnál.  

Mindezek eredményeként az NFA 2014. évi egyenlege -51 522,3 millió forint lett. A 
módosított tervezett egyenlegtől eltérő összegű tényleges egyenleget az eredményezte, hogy a 
bevételi előirányzatok teljesítése kisebb mértékben, 3,1%-kal, a kiadási előirányzatok 
felhasználása ettől kissé nagyobb mértékben, 3,2%-kal haladta meg az előirányzat főösszegét. 

Az NFA mérleg szerinti költségvetési tartaléka 2014. év folyamán 51 522,3 millió forinttal 
csökkent, így a 2014. december 31-i állapot szerinti összege 128 814,6 millió forintra 
mérséklődött.  
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II. Az Alap 2014. évi vagyoni helyzetének alakulása: 

II. 1. Eszköz oldal: 

Az Alap mérlegében eszköz oldalon, négy mérlegsoron került kimutatásra érték, melyek a 
következők: 

– Követelés fejében átvett készletek 

A követelés fejében átvett készletek záró állománya 42,3 millió forint, ami a 
nyitóállományhoz képest nem változott. 

– Pénzeszközök 

A Kincstár által vezetett forintszámla 2014. december 31-i fordulónappal kimutatott 
záró állománya 128 814,6 millió forint.  

– Követelések 

A költségvetési évben esedékes követelések 2014. december 31-i fordulónappal 
kimutatott záró állománya 19 996,6 millió forint, valamint a költségvetési évet követően 
esedékes követelések záró állománya 1 066,4 millió forint. 

Követelések között kerülnek kimutatásra: 

– a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatszolgáltatása alapján a közhatalmi bevételek 
címen fennálló követelések, 

– a jogalap nélkül felhasznált támogatások és ellátások visszafizetési kötelezettsége 
miatt előírt követelések, 

– visszatérítendő támogatásból származó követelések. 

2014. évben a követelések állománya a következőképpen alakult:  

                 adatok: millió Ft-ban 
2014. január 1-jei nyitóállomány 22 780,5 
Követelés előírás  336 079,4 
Behajthatatlan követelés és méltányosságból elengedett 
követelés 

157,1 

Teljesítés 337 639,8 
2014. december 31-i záróállomány 21 063,0 

 

II. 2. Forrás oldal: 

Az Alap mérlegében forrás oldalon, az alábbi mérlegsorokon került kimutatásra érték: 

– Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásaiként kell kimutatni a 2014. január 1-jén 
meglévő nem idegen pénzeszközök forrását. 

Ez az Alap esetében az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával 
kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet alapján került 
megállapításra és értéke (180 336,9 millió forint) megegyezik az Alap 2013. december 
31-i pénzeszközének összegével. 

– Felhalmozott eredmény 

A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott 
eredményét kell kimutatni. 2014. évre vonatkozóan a felhalmozott eredményt az 
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államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 
36/2013.(IX.13.) NGM rendelet alapján kellett megállapítani, értéke 13 145,0 millió 
forint. 

– Mérleg szerinti eredmény 

Az Alap 2014. évi mérleg szerinti eredménye -44 058,8 millió forint, mely szokásos 
eredményből és rendkívüli eredményből áll. A szokásos eredmény -10 856,0 millió 
forint, a rendkívüli eredmény -33 202,8 millió forint. 

A szokásos eredményen belül a tevékenység eredménye -10 856,0 millió forint, a 
pénzügyi műveletek eredménye 0 millió forint. 

– Kötelezettségek 

2014. évben a kötelezettségek állománya a következőképpen alakult:  

                 adatok: millió Ft-ban 
2014. január 1-jei nyitóállomány 9 677,9 
Kötelezettség előírás  379 981,0 
Teljesítés 389 162,0 
2014. december 31-i záróállomány 496,9 

 
– Tárgyévet követő évre vonatkozó kötelezettségvállalások 

Tárgyéven túli kötelezettség a foglalkoztatási alaprész, valamint a közfoglalkoztatási 
támogatások módosított előirányzata negyven százalékának mértékéig vállalható. Ez 
2014. évben 85 629,0 millió forint összeget jelent. 2014-ben vállalt, de az Alap 
tárgyévet követő évi előirányzatait terhelő kötelezettség összege 85 208,8 millió forint, 
melyből a tárgyévre vállalt, de ki nem fizetett kötelezettség 13 639,7 millió forint, a 
tárgyévet követő évre vállalt kötelezettség 71 569,1 millió forint. 

III. Az Alap bevételei: 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap tényleges bevételei a munkaadók, a munkavállalók és a 
vállalkozók által befizetett munkaerő-piaci járulékból (”Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci 
járulék NFA-t megillető hányada”, illetve „Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás” 
(költségvetési támogatásként)), a szakképzési hozzájárulásból, a bérgarancia alaprészből nyújtott 
kölcsönök visszafizetéséből, az egyéb bevételekből, a TÁMOP intézkedések NFA-ból történő 
előfinanszírozásának EU általi megtérítéséből, valamint költségvetési támogatásból 
képződtek. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételeinek az előirányzathoz viszonyított 10 190,5 millió 
forint összegű túlteljesülése 2014-ben a következőkből adódott össze: 

– az „Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék NFA-t megillető hányada” jogcím 
előirányzatának teljesülése 10 777,9 millió forinttal haladta meg a tervezettet, 

– a szakképzési hozzájárulásból az előirányzottnál 3 839,7 millió forinttal nagyobb összeg 
folyt be, 

– az egyéb bevételek együttesen 1 861,7 millió forinttal haladták meg az előirányzat 
összegét, ugyanakkor 

– a TÁMOP intézkedések kifizetéseinek EU általi megtérítéséből származó bevételek 
összege 6 223,3 millió forinttal lett kevesebb a tervezettnél,  

– a bérgarancia támogatások törlesztéséből is kisebb összeg folyt be, mint az előirányzat, 
ez 65,5 millió forint elmaradást jelentett.  
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25 cím TÁMOP intézkedések bevételei 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) ún. 
„egycsatornás” finanszírozási rendszerben, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból lebonyolításra 
kerülő programjainak megvalósítása során, a projekt előrehaladási jelentésekben igényelt 
támogatási összegek az NFA-ból történő előfinanszírozást, majd az elszámolást követően az 
EU által megtérítésre kerülnek. A TÁMOP intézkedések bevétele – az „1.1 Munkaerő-piaci 
szolgáltatások és támogatások”, valamint az „1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív 
támogatások” intézkedésekkel összefüggően – 39 776,7 millió forint volt 2014. évben. Ezzel 
az előirányzat összege 86,5 százalékon teljesült. 
 
26 cím Egyéb bevétel 

1 alcím Területi egyéb bevétel 
2 alcím Központi egyéb bevétel 
3 alcím Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 

A területi és a központi egyéb bevételek együttes összege 4 044,9 millió forint volt, ami döntő 
részben a megállapodások megszegése miatt határozattal visszakövetelt ellátások és 
támogatások összegéből és a különféle egyéb bevételekből képződő, nem adó jellegű folyó 
bevételekből állt. 
A területi és a központi egyéb bevételek együttes összege meghaladta az előirányzott összeg 
több mint kétszeresét (131,1 százalékkal). 

A területi egyéb bevételek (1 507,8 millió forint) a kormányhivatalok munkaügyi központjainál 
képződtek: 100 millió forintot meghaladó összegben a fővárosnál, Baranya, Borsod és 
Szabolcs megyékben (együttesen 732,1 millió forint összegben), ami a területi egyéb bevételek 
közel felét tette ki. A többi megyei területi egységhez befolyt bevétel összege 10-90 millió 
forint között alakult. A központi egyéb bevétel összege (2 537,1 millió forint) az Alap 
főszámláján realizálódott. 

A szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel összege 216,8 millió Ft volt, ez az előirányzat 
33,4 százalékát tette ki. A szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel döntő része különféle 
egyéb bevételekből képződött, kisebb része pedig kamatbevételekből és bírságokból álló nem 
adó jellegű folyó bevételekből tevődött össze. 
 
31 cím Szakképzési hozzájárulás 

A szakképzési hozzájárulásból eredő bevétel aránya az NFA tényleges bevételei között 18 
százalékot tett ki. A 2014-ben befolyt szakképzési hozzájárulás összege 60 910,8 millió forint 
volt, ami 6,7 százalékkal haladta meg az előirányzat összegét. 

A szakképzési hozzájárulás bevételének alakulását befolyásoló, szak- és felnőttképzést érintő 
jelentősebb 2014. évi jogszabály-módosítás nem történt, a szakképzési hozzájárulásból 
származó bevétel a 2013. évben befolyt összeghez viszonyítva kismértékű, 0,8 százalékos 
növekedést mutat. 

A 2014. évi bevétel összegére a korábbi évekhez viszonyítva két 2013. évi jogszabályi 
módosítás volt hatással. Egyrészt 2013-tól ismételten lehetőség van a vállalkozások saját 
munkavállalói képzési költségeinek szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolására, 
de a korábbiaktól lényegesen eltérő, szigorúbb feltételek teljesítése esetén (45 fő 
tanulószerződéses diák gyakorlati képzése, legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 %-a mértékéig). 
Másrészt a szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra 
kötelezett a bruttó kötelezettsége mértékét a kezdeti szakmacsoportos normatíva helyett a 
szakképesítésenként differenciált normatívával számolva csökkentheti, mely átlagosan 20-
25%-os normatíva-emelkedést, vagyis az elszámolt költségek növekedését jelentette. 
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33 cím Bérgarancia támogatás törlesztése 

A bérgarancia támogatások 934,5 millió forint összegű törlesztése 6,5 százalékkal maradt el 
az előirányzattól. A legmagasabb összegű megtérülés Békés megyében realizálódott 248 
millió forint összegben, a fővároshoz 185 millió forint, Vas megyéhez 147 millió forint, 
együtt 580 millió forint folyt be ezen a jogcímen. Az említett három területi egységhez 
érkezett visszafizetések együttesen a teljes bevétel 62 százalékát tették ki.  

A bérgarancia támogatások törlesztéséből évek óta egymilliárd forint körüli bevétele 
keletkezik az Alapnak: 2013-ban 1 046,1 millió forint, 2012-ben: 792 millió forint, 2011-ben: 
977,8 millió forint, 2010-ben: 1 137,6 millió forint.  

35 cím Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada 

2014-ben az NFA tényleges bevételeinek 40,2 százaléka, 135 819,4 millió forint az 
”Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék NFA-t megillető hányada” jogcímen folyt be. 
Az e jogcímen befolyt bevétel összege 8,6 százalékkal haladta meg a tervezett bevétel 
összegét. 

39 cím Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 

A „Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás” jogcím 95 936,7 millió forint 
összegű előirányzata az év folyamán költségvetési támogatásként – a negyedéves 
finanszírozási tervekben meghatározott havi bontásban – az előirányzatnak megfelelő 
összegben realizálódott az Alap költségvetésében. 

2014-ben az NFA tényleges bevételeinek 28,4 százaléka ezen a jogcímen folyt be. 

IV. Az Alap kiadásainak teljesítése: 

Alaprészhez kapcsolódó jogcímek: 
– Foglalkoztatási és képzési támogatások – foglalkoztatási alaprész, 

– Álláskeresési ellátások – szolidaritási alaprész, 

– Szakképzési és felnőttképzési támogatások – képzési alaprész, 

– Bérgarancia kifizetések – bérgarancia alaprész. 

Alaprészhez nem kapcsolódó jogcímek: 
– Start-munkaprogram, 

– Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása, 

– TÁMOP kiadások, 

– Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítés, 

– Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás, 

– Működtetési célú kifizetések (kincstári tranzakciós díj és pénzügyi tranzakciós illeték), 

– Kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása 
(bérkompenzáció). 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadásainak a módosított előirányzathoz viszonyított 
12 112,8 millió forint összegű túlteljesítése 2014-ben a következőkből adódott össze: 

A kiadási jogcímek többségénél az eredeti/módosított előirányzathoz viszonyítva kiadás-
elmaradás következett be: 

– a „2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása” jogcímen 
nem történt kifizetés, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 5 723,2 millió forint 
elmaradást jelent, 
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– az „Álláskeresési ellátások” jogcím kiadásainak összege 6 765 millió forinttal lett 
kevesebb a tervezettnél,  

– a „TÁMOP 1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások” jogcím előirányzatának 
teljesítése 5 209,9 millió forintos elmaradást mutat, 

– a „Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítés” jogcím kiadásai az 
előirányzottnál 4 448,5 millió forinttal kisebb összeget tettek ki, 

– a „Foglalkoztatási és képzési támogatások” jogcím előirányzatának teljesítése 2 146,5 
millió forinttal maradt el a tervezettől,  

– a „TÁMOP 1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások” jogcím 
előirányzatának teljesítése 2 119,9 millió forintos elmaradást mutat, 

– a „Bérgarancia kifizetések” jogcímen az előirányzat összegénél 1 821,5 millió forinttal 
kevesebb kiadás történt, 

– a „Szakképzési és felnőttképzési támogatások” jogcím kiadásai a módosított előirányzat 
összegétől 1 274,1 millió forinttal maradtak el, 

– a „Működtetési célú kifizetések” jogcímen a tényleges terhelés összege a módosított 
előirányzat összegétől 181,7 millió forinttal maradt el, 

– a „Kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása” 
jogcímen elmaradt kifizetés 0,4 millió forint volt. 

Ugyanakkor, egy kiadási jogcím előirányzatának teljesítése megegyezett az előirányzat 
összegével, és két jogcím előirányzatának teljesítése meghaladta azt: 

– a „Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása” jogcímen az 
előirányzat teljes összege átadásra került, 

– a „Startmunka-program” jogcímen az előirányzatot 41 665,8 millió forinttal meghaladó 
teljesítés történt, 

– a „Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás” jogcímen az előirányzatnál 137,7 millió forinttal 
több kiadás realizálódott. 

 

1 cím Aktív támogatások 

1 alcím Foglalkoztatási és képzési támogatások 

2014. évben a „Foglalkoztatási és képzési támogatások” kiadási jogcím előirányzata a 
költségvetési törvény szerint 27 000 millió forint volt. 

Az Flt. alapján, az NGM/28463-2/2013. iktatószámú miniszteri döntés értelmében a 
foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete 10 400 millió Ft-ban került meghatározásra, ami 
a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai között felosztásra került. Az 
alaprész központi kerete – a miniszteri döntés szerint – 16 600 millió Ft lett. 

Az év folyamán a foglalkoztatási alaprész decentralizált, illetve központi keretének összege 
egyrészt a keretek közötti átcsoportosítás, másrészt az alaprészt érintő előirányzat-
módosítások hatására a következők szerint változott: 

a) A decentralizált keret és a központi keret között a következő átcsoportosítások történtek: 

– Miniszteri döntés alapján (NGM/10376-2/2014. iktatószámú miniszteri döntés) 100 millió forint 
került átcsoportosításra a foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből a központi 
keretébe. Az átcsoportosítás célja a „Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztő-, Kutató- és 
Tudástranszfer Központ működéséhez kapcsolódó megalapozó kutatások 
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megvalósítása” központi kutatási program támogatásához szükséges pénzügyi forrás 
megteremtése volt, 

– Két miniszteri döntés alapján (NGM/19917-3/2014., illetve NGM/25301-2/2014. iktatószámú 

miniszteri döntés) 18 millió forint, illetve 35,1 millió forint került átcsoportosításra a 
foglalkoztatási alaprész központi keretéből a decentralizált keretébe. Az átcsoportosítás 
célja a munkahelymegőrző támogatásra elkülönített keret maradványának felhasználása 
volt, 

– 124,9 millió forint került átcsoportosításra a foglalkoztatási alaprész decentralizált 
keretéből a központi keretébe a tervezetett meghaladó összegű áthúzódó 
kötelezettségvállalásokra. 

b) Az év folyamán a foglalkoztatási alaprészt érintően több alkalommal került sor az Alap 
egyes kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra, ami az alaprész központi keretének 
összegére volt hatással: 

– Két miniszteri döntés alapján (NGM/17214/3 (2014), illetve NGM/20744-2/2014. iktatószámú 

miniszteri döntés) alapján 1 499,9 millió forint, illetve 1 776,9 millió forint összegben a 
„2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása” jogcím 
előirányzatáról a „Nyári diákmunka” központi program, illetve a munkahelyteremtő 
támogatások pénzügyi forrásának biztosítása céljából, 

– 2013. évi bérkompenzációs támogatás 2014. évi kifizetéséhez szükséges forrás 
biztosítása céljából 2,1 millió forint előirányzat került átcsoportosításra (NGM/17836-

3/2014. iktatószámú miniszteri döntés), 

c) Egy alkalommal került sor a foglalkoztatási alaprészt érintően az Alap egyes kiadási 
előirányzatai közötti olyan átcsoportosításra, amely az alaprész decentralizált keretének 
összegére volt hatással: 

– 2013. évi bérkompenzációs támogatás 2014. évi kifizetéséhez szükséges forrás 
biztosítása céljából 7,4 millió forint előirányzat került átcsoportosításra (NGM/2055-

4/2014. iktatószámú miniszteri döntés). 

Az ismertetett keret-átcsoportosítások és előirányzat-módosítások eredményeként a 
foglalkoztatási alaprész 2014. évi decentralizált keretének összege 10 220,8 millió forintra 
csökkent, központi kerete 20 046,5 millió forintra nőtt. 

Az előirányzat-módosítások végrehajtásával a „Foglalkoztatási és képzési támogatások” 
előirányzat összege 30 267,3 millió forint lett, amelyből ténylegesen 28 120,8 millió forint 
kiadás realizálódott. Ez a módosított előirányzat összegének 92,9 százalékát tette ki. 

Foglalkoztatási alaprész központi kerete 

A foglalkoztatási alaprész 2014. évi központi keretének felhasználása az alábbi főbb 
jogcímeken történt:  

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatását segítő 
központi pályázati program 2014-ben 13 milliárd Ft keretösszegben került meghirdetésre, 
majd a beérkezett igényekre tekintettel a rendelkezésre álló forrás 3 milliárd Ft-tal 
kiegészítésre került. A programban kiemelt hangsúlyt kapott a hátrányos helyzetű térségekben 
megvalósítandó beruházások ösztönzése, valamint a beruházás befejezését követően az új 
munkahelyeken a minél nagyobb számú álláskereső foglalkoztatása.  
A központi pályázatra a kormányhivatalok munkaügyi központjaihoz több mint 2 500 
pályázat érkezett, 28 milliárd Ft támogatási igénnyel. A keretösszegből a munkaügyi 
központok értékelése és javaslata alapján 1 625 vállalkozás, elsősorban mikro- és 
kisvállalkozás részesült vissza nem térítendő támogatásban (a 2-5 új munkahelyet létesítő 
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vállalkozások száma 1 256, aránya 77 százalék). A vállalkozások 8 162 új munkahely 
kialakítását, és ezeken a munkahelyeken 5 747 álláskereső legalább két év időtartamú 
foglalkoztatását vállalták.  

A munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, a foglalkoztatási szerkezetváltás 
elősegítésének támogatására vonatkozó 2014. évi központi programra 300 millió Ft 
keretösszeg állt rendelkezésre. A program révén a foglalkoztatási alaprész központi keretéből 
külön forráshoz juthattak – a teljes támogatási igény legfeljebb 75 százalékáig – azok a 
munkaügyi központok, melyek illetékességi területén az év folyamán 50 főt, vagy a 
hátrányosabb helyzetű térségekben legalább 25 főt elérő, vagy meghaladó számú 
munkavállalót érintő csoportos létszámleépítést terveztek végrehajtani. A pályázatra összesen 
16 kérelem érkezett, melyek közül 14 kérelem került támogatásra. A támogatással közvetlenül 
947, közvetetten 1 613 munkahely maradhatott fenn.  

A „Nők 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elősegítése” elnevezésű központi 
munkaerőpiaci programra 1 470,5 millió forint került elkülönítésre.  
A program célja az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési 
esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése volt. Az 55. életévüket 
betöltött nők esetében 37 év jogosultsági idő, a 60. életévüket betöltött nők a jogosultsági 
időre tekintet nélkül beléphettek a programba és ez kedvezményes foglalkoztatási lehetőséget 
biztosított arra, hogy a 40 év jogosultsági idejüket megszerezzék. A program 2013. november 
1-jén került elindításra, a programba történő bevonás időtartama az eredeti 2013. december 
31-ig tartó időszakról meghosszabbításra került a 2014. április 30-ig tartó időszakra. 
A rendelkezésre álló pénzügyi forrásból közel 1,3 ezer nő elhelyezkedésének támogatására 
került sor. 

A „Nyári diákmunka elősegítése” központi munkaerő-piaci program megvalósítására 1 500 
millió Ft összegű keret került elkülönítésre a központi kereten belül. 
A programindítás célja a fiatalkori inaktivitás csökkentése volt. A munkaerőpiaci program 
prevenciós jelleggel, már diákkorban elősegítette a fiatalok iskolai szünidei munkához jutását 
és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosította.  
A program célcsoportjába a 16-25 év közötti nappali tagozatos diákok tartoztak. Országosan 
összesen 24,5 ezer fő támogatott foglalkoztatása valósult meg, ez 8,5 ezer fővel haladja meg 
az előző évi támogatott létszámot.  

Foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete 

Az NFA 2014. évi foglalkoztatási alaprészéből a fővárosi/megyei kormányhivatalok 
munkaügyi központjaihoz leosztott keret összege 10,2 milliárd forint volt, melyet 2,7 milliárd 
forint előző évről áthúzódó kötelezettségvállalás terhelt. A munkaügyi központok részére így  
7,5 milliárd forint „szabad” keret állt rendelkezésre munkaerő-piaci beavatkozásaikhoz az 
aktív eszközök működtetésén keresztül. A 2014. évi „szabad” keret felhasználásán túlmenően 
lehetőség volt további, 4 milliárd Ft összegű, a 2015. évet terhelő áthúzódó kötelezettség 
vállalására is.  

A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretének aktív eszközökre történő felosztását 2014. 
évben is alapvetően az határozta meg, hogy az aktív támogatások finanszírozását a hazai és az 
uniós források összehangolt felhasználásával kellett biztosítani, prioritással a munkaügyi 
központ rendelkezésére álló uniós források (TÁMOP keretek) terhére. 

A foglalkoztatási alaprész decentralizált keretéből működtetett egyes aktív eszközök között – 
hasonlóan az előző évhez – 2014. évben is meghatározó volt a munkahelymegőrzés 
támogatása, az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás és a foglalkoztatást 
bővítését szolgáló bértámogatás. Továbbá munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásának 
támogatására, munkaerőpiaci programok támogatására, képzésekre, lakhatási támogatásra és 
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mobilitási támogatásra is fordítottak pénzeszközöket a fővárosi/megyei kormányhivatalok 
munkaügyi központjai. 

7 alcím Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése 

2005. október 1-jétől került bevezetésre a pályakezdő fiatalok START-kártyával történő 
foglalkoztatása utáni járulékkedvezmény, amely azon pályakezdők elhelyezkedésének, 
munkatapasztalat szerzésének elősegítését szolgálja, akik először lépnek be a munkaerőpiacra. 
A kedvezmény azt jelenti, hogy a munkaadót csökkentett mértékű járulékfizetési kötelezettség 
terheli. A járulékkedvezmény nélkül számított, a munkaadót terhelő járulékok együttes 
összege és a munkaadó által a járulékkedvezmény figyelembevételével megállapított összeg 
különbözetét az NFA a ”Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése” jogcím 
előirányzatából közvetlenül téríti meg a Nyugdíjbiztosítási, illetve az Egészségbiztosítási 
Alap részére.  

A START-kártyák igénylése 2013. január elsejével megszűnt. A hazai forrásból 
finanszírozott, a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezményt 2014. év 
végéig lehetett érvényesíteni. 

A költségvetési törvény szerint a járulékkedvezmények megtérítésére 5 000 millió Ft összegű 
előirányzat állt rendelkezésre az Alap 2014. évi költségvetésében. Az előirányzat terhére 
2014. év folyamán – tekintettel a program kifutására – 551,5 millió Ft kifizetés történt, ami az 
előirányzat 11 százalékos teljesítését jelentette. 

2 cím Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

A „Szakképzési és felnőttképzési célú kifizetések” (képzési alaprész) 2014. évi kiadási 
előirányzatát a költségvetési törvény 26 400 millió forintban hagyta jóvá.  

Az év folyamán az előirányzat összegét az alábbi módosítás érintette: 

– Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósítása érdekében a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1223/2014. (IV.8.) Korm. határozat alapján az 
NFA „Szakképzési és felnőttképzési támogatások” kiadási előirányzatáról 400 millió 
forint átcsoportosításra került az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 
költségvetésébe. 

Az átcsoportosítás eredményeként az előirányzat összege 26 000 millió forint lett. A 
tényleges kifizetések 24 725,9 millió forintban realizálódtak. Ez az előirányzat 95,1 
százalékos teljesítését jelentette. 

2012. január 1-jén lépett hatályba az új szakképzési hozzájárulási törvény (a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény, a 
továbbiakban: Szht.), mely jelentős mértékben átalakította a szak- és felnőttképzési 
támogatások rendszerét.  

A szakképzési hozzájárulás és támogatás új rendszere a korábbiaknál következetesebben 
szolgálja a szakképzési hozzájárulás eredeti célját, az iskolai rendszerű szakképzés és az 
iskolai rendszeren kívüli felnőttképzés támogatását, megteremtette a beszámolási és 
ellenőrzési rendszer teljes körűségét és zártságát, a pénzeszközök felhasználásának 
átláthatóságát, ellenőrizhetőségét, és érvényesíti a döntéshozatal szabályozottságát.  

Az átalakítást követő harmadik évben a támogatási rendszer alapvetően nem változott. Az 
előirányzat felhasználása az alábbiak szerint alakult: 

Jogszabályban meghatározott szakképzési célú feladatok 

– A Kormány döntésén alapuló, beruházásösztönző képzési célú támogatásokra (Szht.12.§ 
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aa) pont, ill. 14.§) eredetileg 4 020,7 millió Ft került elkülönítésre. A keret a legalább 50 
fő részére munkahelyet teremtő, Magyarország területén befektető gazdasági társaságok 
számára képzési célú támogatások nyújtására szolgált, melynek terhére 2014. évben 
nyolc vállalkozással történt tanműhely fejlesztési támogatásra megállapodás megkötése. 

A keret év végén a várható felhasználásra tekintettel 1 224,4 millió Ft-ra csökkentésre 
került.  

– A hozzájárulásra nem kötelezett, a szakképzésről szóló törvény szerint tanulószerződés 
kötésére jogosult egyéb szerv, szervezet részére 2013-tól biztosítható támogatás a 
gyakorlati képzés költségeinek ellentételezése céljából, benyújtott igénybejelentés 
alapján a rendelkezésre álló keret mértékéig. A bevezetés utáni évben – a korábban 
várttól elmaradóan – összesen 53 szervezettel került sor támogatási szerződés 
megkötésre, melyek összességében 2 746 tanulót érintettek. A rendelkezésre álló keret 
összege 4 743,3 millió Ft volt, ami év végén a várható felhasználásra tekintettel 1 558,7 
millió forintra csökkentésre került. A támogatásban részesült szervezetek között 
döntően egészségügyi intézmények, szociális intézmények szerepelnek, illetve 
tangazdasággal rendelkező szakképző intézmények, színház és felsőoktatási 
intézmények. 

– A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj program 2010. február 1-jétől indult. A szakiskolai 
tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII.29.) kormányrendelet alapján a 
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra elkülönített keret összege 2014-ben 3 747,2 millió 
forint volt. 2014-ben 23,9 ezer fő vett részt az ösztöndíjas programban. 

A képzési alaprész decentralizált kerete 

A decentralizált keretből a tanulószerződéssel a hozzájárulásra kötelezettnél folyó gyakorlati 
képzés, továbbá a szakképzést folytató intézményben, a speciális szakiskolában és 
készségfejlesztő speciális szakiskolában, illetve a felsőoktatási intézményben a 
gyakorlatigényes alapképzési szak keretében folytatott szakképesítést, illetve szakképzettséget 
és végzettséget nyújtó képzés tárgyi feltételeinek a fejlesztésére irányuló beruházások 
támogathatók. 2014. évben a decentralizált keret eredeti összege 9 748,7 millió Ft volt, 
melynek terhére a 2013. évben kiírásra került pályázat nyertesei részére került forrás 
biztosításra. A 2013. évi pályázaton 1 312 nyertes pályázat részesült támogatásban.  

Év végén a várható felhasználásra tekintettel a decentralizált keret összege 5 190,1 millió 
forintra csökkentésre került. 

A képzési alaprész központi kerete 

A központi keret az Szht. szerint egyrészt a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 
rendelkezési jogkörébe tartozó szakképzési, illetve iskolarendszeren kívüli felnőttképzési 
célokra, valamint az oktatásért felelős miniszter szakképzéssel összefüggő egyes feladatai 
ellátásához használható fel.  

A keret terhére egyedi előterjesztések alapján került sor szerződéskötésekre. A központi 
keretből kifizetett összeg 2014-ben ténylegesen 14 milliárd forintot tett ki. Ebből a gazdasági 
kamarák törvényben rögzített szakképzési, illetve felnőttképzési feladatainak finanszírozása 
3,9 milliárd forintot jelentett. Ez a keret szolgálta továbbá a forrását az OFA NKft. által 
megvalósítandó két, összesen 9,5 milliárd forint keretösszegű tankönyvfejlesztést, illetve 
tanár-továbbképzést célzó programnak, valamint több szak- és felnőttképzéssel kapcsolatos, 
fejlesztési célú, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv, illetve szakmai szervezet által 
megvalósításra kerülő program támogatásának. Ezek mellett működési célú (ellenőrzés, 
NSzFT működtetés, szak- és felnőttképzési szaklapok kiadása) feladatok finanszírozására 
történt felhasználás. 
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A szakképzési hozzájárulásra kötelezetteknél folyó gyakorlati képzéssel összefüggő 
visszaigénylések 

A képzési alaprész 2014. évi kifizetéseiből 11,9 millió forint a szakképzési hozzájárulásra 
kötelezetteknél folyó gyakorlati képzéssel összefüggő 2007-2011. évi bevallási időszakra 
vonatkozó, elévülési időn belül benyújtásra kerülő, illetve önrevíziót követő 
visszaigénylésekre realizálódott. 

 
4 cím Passzív kiadások 

1 alcím Álláskeresési ellátások 

Az álláskeresési (passzív) ellátásokra történő kifizetések jogcímei 2014-ben a következők 
voltak: 

– álláskeresési járadék, 
– nyugdíj előtti segély, 
– migráns munkavállalók esetében külföldön folyósított álláskeresési ellátás megtérítése, 
– munkahely kereséssel kapcsolatos útiköltség-térítés, 
– foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok díja, 
– az alaprész működtetésével kapcsolatos közvetlen költségek (postaköltségekkel együtt). 

2014-ben az álláskeresési ellátások (szolidaritási alaprész) kiadási előirányzata 
56 000 millió forint volt. A tényleges kiadások 12,1 százalékkal elmaradtak az előirányzattól, 
és 49 235 millió forintban realizálódtak. Az álláskeresési ellátások jogcím tényleges 
kiadásainak az előirányzattól való elmaradását meghatározóan az eredményezte, hogy a 
nagyobb súllyal szereplő álláskeresési járadékban részesültek tényleges havi átlagos létszáma 
(39,9 ezer fő) a tervezés során figyelembe vett létszámnál (52,5 ezer fő) 24 százalékkal 
alacsonyabb lett. A kisebb súllyal szereplő nyugdíj előtti álláskeresési segélyben 
igénybevettek tényleges havi átlaglétszáma (16,4 ezer fő) 8,9 százalékkal volt kevesebb, mint a 
tervezett létszám (18 ezer fő). 
 

4 alcím Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 

Az NFA 2014. évi költségvetésében a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő pénzeszköz 
átadásra 313,9 millió forint állt rendelkezésre. 
A korábban megállapított korengedményes nyugdíjak folyósítása kapcsán – a 
korengedményes nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és folyó kiadások különbözeteként 
– keletkezett hiány kiegyenlítésére a 2014. évi zárszámadási törvény előírása alapján a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság javára 451,6 millió forint átadása történt meg. Tekintettel arra, 
hogy a költségvetési törvény szerint ez az előirányzat „felülről nyitott”, az előirányzatot 
meghaladó összeg kifizetéséhez előirányzat-módosításra nem volt szükség. 

 
5 cím Bérgarancia kifizetések 

A múlt évben felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek dolgozóikkal szemben fennálló, 
kiegyenlíthetetlen munkabér és végkielégítés tartozásának fedezetére a bérgarancia 
alaprészben 6 000 millió forint előirányzat állt rendelkezésre.  

A bérgarancia törvény 2007. április 1-jétől hatályos módosításával a maximálisan 
megállapítható támogatás összege munkavállalónként a tárgyévet megelőző második év – 
KSH által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének négyszereséről 
ötszörösére változott. Ennek megfelelően a támogatások megítélésénél személyenként 
figyelembe vehető legmagasabb támogatási összeg 2014-ben 1 115 ezer forint volt, amely az 
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előző évben maximálisan adható támogatási összeghez viszonyítva 4,6 százalékos emelkedést 
jelentett.  

2014. évben a felszámolók által – a munkavállalókkal szemben fennálló bér- és végkielégítés 
tartozások kiegyenlítése céljából – benyújtott kérelmekből közel 2,2 ezer kérelem került 
támogatásra, ami az előző évben támogatott kérelmek számától kissé kevesebb volt (96 
százalék). A támogatottak létszáma 7,8 ezer főt tett ki, ami az előző évinek 60 százaléka volt. 

Az alaprészből a csődtörvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek részére nyújtott, egy 
évnél rövidebb idejű, visszatérítendő, működési célú támogatásra, illetve az alaprész 
működési kiadásaira összesen 4 178,5 millió forint került kifizetésre. A felhasznált összeg 
mind a 2014. évi előirányzat összegétől, mind a 2013. évi kiadás összegétől elmaradt: az 
előirányzattól 30,4 százalékkal, a múlt évi felhasználástól 23,9 százalékkal. 

 
6 cím Működtetési célú kifizetések 

Az Alap 2014. évi költségvetésében a „Működtetési célú kifizetések” kiadási jogcím 
előirányzata – a kincstári tranzakciós díjra és a pénzügyi tranzakciós illetékre – 1 600 millió 
forint összegben került meghatározásra. A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi 
CXVI. törvény (Pti.) rendelkezése alapján 2013. január 1-jétől bevezetésre került a pénzügyi 
tranzakciós illetékfizetési kötelezettség, ami a Magyar Államkincstár által nyújtott 
pénzforgalmi szolgáltatásokra is kiterjed. 

A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség bevezetésének következményeként 2014. 
év folyamán a „Működtetési célú kifizetések” jogcímet érintően előirányzat-átcsoportosításra 
volt szükség: miniszteri döntés (NGM/18744-2/2014) alapján, 1 000 millió forint összegben, a 
„2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása” előirányzat terhére. 

Ennek eredményeként az előirányzat módosított összege 2 600 millió forint lett. 

Az év folyamán a kincstári tranzakciós díj és a pénzügyi tranzakciós illeték fizetési 
kötelezettségek teljesítésére együttesen 2 418,3 millió forint került terhelésre. 

 
8 cím Startmunka-program 

2011. január 1-jétől a korábbi közmunkaprogramok, a közcélú, illetve a közhasznú 
munkavégzés támogatása helyett létre jött az egységes közfoglalkoztatás rendszere. A 
Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósított közfoglalkoztatás kiadásainak 
finanszírozása 2014. évben is a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból történt.  

Ennek forrásigénye az NFA költségvetésében a „Startmunka-program” jogcím előirányzatán 
került megtervezésre 183 805,3 millió forint összegben. 

A rendelkezésre álló forrásból elindításra kerültek a hátrányos helyzetű kistérségek 
startmunka mintaprogramjai (mezőgazdaság; helyi sajátosságokra épülő programok; téli és 
egyéb értékteremtő programok), az országos közfoglalkoztatási programok, valamint a 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok, illetve néhány magasabb beruházási 
költségű, termelő tevékenységet megvalósító értékteremtő mintaprogram.  

A 2014. május–december közötti időszak közfoglalkoztatási kérdéseiről szóló 1277/2014. 
(IV.30.) Korm. határozat alapján felmérésre kerültek a közfoglalkoztatók igényei a 200 ezer 
fő közfoglalkoztatásának biztosítása érdekében, majd javaslat készült az ehhez szükséges 
pénzügyi forrásra vonatkozóan. Ennek eredményeként a Startmunka-program 2014. évi 
előirányzata a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről szóló 1361/2014. (VI.30.) 
Korm. határozat alapján, az év folyamán 47 300 millió forinttal túlléphető lett. Ezt figyelembe 
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véve 2014. évben a startmunka-programok megvalósítására rendelkezésre álló összeg 
231 105,3 millió forint volt. 

Az előirányzat megemelése – az év elején elindított programokat követően – lehetőséget 
biztosított az országos programok meghosszabbítására, a kistérségi startmunka 
mintaprogramok szociális programelemeinek elindítására, valamint további decentralizált 
keretek allokálására. A téli átmeneti időszak közfoglalkoztatásának megerősítése céljából a 
kistérségi startmunka mintaprogramok májusban indult értékteremtő programelemeinek 
meghosszabbításaira, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatási 
igényeinek részbeni kielégítésére is biztosításra került pénzügyi forrás. 

Az előirányzat terhére 225 471,1 millió forint került ténylegesen kifizetésre, ami a 
költségvetési törvény szerinti előirányzat 122,7 százalékos teljesítését jelentette. Az 
előirányzatot meghaladó összeg kifizetéséhez előirányzat-módosításra nem volt szükség, 
tekintettel az említett kormányhatározatokban foglalt „túlléphetőségre”. 

Az engedélyezett túllépéssel számított rendelkezésre álló előirányzathoz viszonyítva a 
közfoglalkoztatási 2014. évi tényleges kiadások a rendelkezésre álló előirányzat 97,6 
százalékát tették ki. 

A Kormány hosszú távú célja a teljes foglalkoztatottság elérése. 2014. évben fő célkitűzés 
volt az értéket teremtő, folyamatos munkavégzést lehetővé tevő, az ország minden területén 
megvalósítható és több célcsoportot is elérő közfoglalkoztatásra irányuló kezdeményezések 
támogatása. Kiemelt cél volt továbbá a munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a 
munkaerőpiacon hátrányban lévők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, az 
alacsony iskolai végzettségűek, az álláskereséssel összefüggésben egyéb ellátásra nem 
jogosult álláskeresők, valamint a tartósan munka nélkül lévők foglalkoztatásának és 
foglalkoztathatóságának növelése. 

A 2014. évi közfoglalkoztatás alapvetően három területen valósult meg, a hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás, az országos közfoglalkoztatás, valamint a kistérségi startmunka 
mintaprogramok területén. Ezen fő támogatástípusok mellett egyedi kérelmekre ún. országos, 
illetve egyéb mintaprogramok is indításra kerültek.  

Startmunka-programok decentralizált kerete 

A források decentralizálása során figyelembe vételre került, hogy a regionális munkaerő-piaci 
különbségek kezelésének egyik eszköze a hátrányos helyzetű térségekben közfoglalkoztatási 
mintaprogramok indítása, amelyek keretében az önkormányzatok nagy létszámban 
biztosítanak munkalehetőséget a hátrányos helyzetű álláskeresők számára.  

A hagyományos hosszabb időtartamú önkormányzati közfoglalkoztatás a különböző 
önkormányzati intézmények tevékenységének segítését célozza. E támogatási forma 
keretében valósították meg egyrészről a hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás során 
a korábbi években is vállalt feladatokat. A program megvalósításában a települési 
önkormányzatok, az önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, valamint civil 
szervezetek vettek részt.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, a szociális földprogramok megvalósításának 
támogatására szolgáló nyílt pályázati eljáráshoz kapcsolódó közfoglalkoztatásra az érintett 
megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai közfoglalkoztatással megvalósuló program 
indítását kezdeményezték. A program célja, hogy a megtermelt zöldség és gyümölcs, 
valamint a kisállattenyésztés biztosítsa az önkormányzati intézmények ellátását, illetve a 
többlettermékek esetleges feldolgozását, értékesítését. A program támogatása kizárólag 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásból lehetséges. A programban 11 megye 35 települése 
vett részt.  
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A TÁMOP 2.1.6-12/2012-0001 „Újra tanulok!” elnevezésű kiemelt projekt forrásaiból közel 
28 ezer fő képzése került megvalósításra a 2014. december 1-je és 2015. március 31-e közötti 
időszakban. A képzés melletti közfoglalkoztatás költségeit a közfoglalkoztatási előirányzat 
decentralizált kerete biztosította. 

Startmunka-programok központi kerete 

Országos közfoglalkoztatási programok támogatása 

Az országos startmunka programok támogatása 2014. évben is igen széles körben, többféle 
tevékenység megvalósítása mentén valósult meg. Az országos programokban az előző évhez 
hasonló támogatottak köre vett részt, így többek között a vízügyi igazgatóságok, állami 
erdőgazdaságok és magán erdőgazdálkodók, nemzeti park igazgatóságok, rendészeti szervek, 
katasztrófavédelmi szervek, közútkezelő.  

Az országos közfoglalkoztatási programok keretében valósult meg továbbá: 
a Nemzeti Művelődési Intézet társadalmi, gazdasági és kulturális felzárkózási programja, 
melynek célja a művelődési házak, önkormányzatok, kulturális civil szervezetek hálózatának 
összefogása, szakmai munkájuk segítése, 
a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal programjának célja a Magyary Zoltán 
programban meghirdetett elektronikus közigazgatási fejlesztés egyik szegmenseként az átvett 
adatok digitalizálása, 
a karitatív szervezetek programjainak célja a szociális feladatokat ellátó intézmények 
tevékenységének segítése, a hátrányos helyzetű csoportok társadalomba való 
visszailleszkedésének segítése. 

Az országos közfoglalkoztatási programokban közel 81 ezer fő közfoglalkoztatott létszám 
bevonására volt lehetőség. 

Kistérségi startmunka mintaprogramok 

A hátrányos helyzetű kistérségek és települések mezőgazdasági programelemének 
megvalósítása 2014. március elején indult el közel 34 ezer fő átlaglétszám foglalkoztatásával, 
míg a helyi sajátosságokra épülő programelem megvalósítása 2014. május elején indult el 
közel 28 ezer fős átlaglétszámmal. A kistérségi startmunka mintaprogramok további öt 
szociális jellegű programeleme 2014. augusztustól indult el, több mint 50 ezer fős 
átlaglétszám bevonásával. Az értékteremtő programelemek október 1-jétől meghosszabbításra 
kerültek. Ezek a programok elsősorban a települések élhetőbbé tételében játszanak fontos 
szerepet. 

A mezőgazdasági projektek esetében a helybeni lehetőségek, adottságok kihasználásával 
megtermelt zöldség és gyümölcs, takarmánynövények, valamint a kisállattenyésztés biztosítja 
az önkormányzati intézmények ellátását. Várhatóan középtávon a projekt önfenntartóvá válik, 
valamint helyben teremt munkalehetőséget, illetve elérhetővé teszi az önellátás lehetőségét a 
hátrányos helyzetű álláskeresők számára.  

A bio- és megújuló energiafelhasználás célja a drága gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a 
fűtőanyag helyi biztosításával és új, korszerű (alacsony légszennyező kibocsátású) vegyes 
tüzelésű kazánok párhuzamos beállításával.  

A belvíz-elvezetési programok célja a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető 
belvizek kialakulásának megelőzése, a belvíz elvezető árok rendszeres karbantartása, 
kialakítása.  

A mintaprogramok között szerepel a mezőgazdasági földutak rendbetétele is. Ennek célja, 
hogy elősegítse a mezőgazdasági telepek, majorok bekötését a közúti hálózatba, a termények 
biztonságos szállítását.  
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A közúthálózat javításához kapcsolódó projekt célja az önkormányzati kezelésű úthálózat 
karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, 
valamint kerékpárutak építése, amely hasznos a település számára, értéket teremt, valamint 
igazodik a helyi igényekhez. 

A környezet tisztántartásával kapcsolatos másik tevékenység az illegális hulladéklerakó 
helyek felszámolása. Ennek célja a közterületeken található illegálisan lerakott, elhagyott 
hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a 
hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások 
megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a települések és 
külterületeik megtisztulnak, megvalósul a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú távon is 
lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása. 

A mintaprogramok között lévő téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás kialakításának 
célja, hogy folyamatos munkalehetőséget, rendszeres elfoglaltságot és ezáltal biztos 
megélhetést biztosítsanak a település közfoglalkoztatottjai számára. Ebben az időszakban a 
munkaerőpiacon rosszabbak az elhelyezkedési esélyek, szűkülnek az alkalmi munka 
lehetőségek, megnövekednek a kiadások, így nehezebb a megélhetés a álláskeresők és 
családjaik számára. A program határozott idejű munkalehetőséget teremt a 
közfoglalkoztatottak részére úgy, hogy értékteremtő munkájukat helyi önkormányzati, vagy 
kistérségi célok érdekében végezzék. Téli munka lehet a házi segítségnyújtás azon személyek 
részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek; étkeztetés 
biztosítása, azoknak, akik önmaguk, és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani; 
önkormányzati intézmény-felújítási belső munkálatok; település üzemeltetési és tisztasági 
önkormányzati feladatok ellátása. A téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 
programelemben szerepeltethető az erdőtelepítés, valamint erdőápolás is.  

2013. évben a kistérségi startmunka mintaprogramok meglévő hét programeleme a helyi 
sajátosságokra épülő egyedi programokkal bővült. 

Egyéb mintaprogramok 

Az egyéb startmunka mintaprogramok keretében került támogatásra 2014. évben az MTVA 
digitalizációs programja, az öt megyében megvalósuló „Vályogvető” program, az Ős-Dráva 
mintaprogram, Tállya Község kézi kőfeldolgozás, kőfaragás programja, varrodai program, 
hajléktalanok foglalkoztatásának programja. 

Országos mintaprogramok 

2014. évben az országos közfoglalkoztatási mintaprogramok keretében került támogatásra a 
sík- és dombvidéki víztározók építésével összefüggő programok keretében a Kislődi víztározó 
rekonstrukciós programja, az OVF „Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 
digitalizálása” programja, a Magyar Közút NZrt. két programja: forgalombiztonságot javító, 
illetve kerékpárút építése. 

Foglalkoztathatósági szakvélemények díja 

A foglalkoztathatósági szakvélemények díjai is az előirányzat terhére kerültek kifizetésre. 

14 cím EU-s elő- és társfinanszírozás 

A TÁMOP 1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások és a TÁMOP 1.2. 
Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások intézkedések megvalósítása 
előfinanszírozással megy végbe, amelynek pénzügyi forrása az NFA költségvetésében önálló 
soron jelenik meg. 

Az előfinanszírozási rendszerbe 2014. évben a TÁMOP 1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a 
munkaerőpiacra való belépés segítése és ösztönzése prioritás 1.1 Munkaerő-piaci 
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szolgáltatások és támogatások intézkedése, valamint 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív 
támogatások intézkedése tartozott. 

Az előbbi intézkedés a munkanélküli és inaktív emberek elhelyezkedését segítő személyre 
szabott szolgáltatásokat és a foglalkoztatásukat ösztönző támogatásokat „csomagba rendező” 
komplex foglalkoztatási programokat, az utóbbi intézkedés a START+, a START-Extra és a 
START-Bónusz járulékkedvezményeket támogatja, célja a munkáltatók ösztönzése a 
munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek foglalkoztatására. 

1 alcím TÁMOP 1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 

A költségvetési törvény szerint az NFA 2014. évi költségvetésében a TÁMOP 1.1. Munkaerő-
piaci szolgáltatások és támogatások jogcímen 41 000 millió forint összegű előirányzat állt 
rendelkezésre, amelynek terhére 35 790,1 millió forint kifizetés történt az év folyamán. 

Az intézkedés keretében több támogatási konstrukció került kidolgozásra, amelyek 2014. évi 
megvalósítása a következők szerint alakult: 

TÁMOP 1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának segítése 

A nyugdíjrendszer reformjának részeként 2008. január 1-től átalakult a rokkantsági ellátások 
rendszere. A korai nyugdíjba vonulás megelőzése és a rehabilitációban való részvétel 
ösztönzése érdekében a jelentős megmaradt munkavégző képességgel rendelkező személyek 
esetében bevezetésre került a rehabilitációs járadék, melynek időtartamát komplex szakértői 
bizottság határozza meg. A rehabilitációs járadékban részesülők számára a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálatnak olyan alanyi jogon járó foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatásokat kell biztosítania, amelyek megfelelő rehabilitációval kiegészítve segítik és 
ösztönzik a munkaerőpiacra való visszatérést. Emellett ösztönözni kell a munkáltatókat a 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására, és támogatást kell nyújtani az 
ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez. A projekt ezeket a szolgáltatásokat és 
támogatásokat finanszírozta. 

A projekt 2013. február 28-án befejeződött. A záró kifizetési kérelem és a záró projekt 
előrehaladási jelentés 2013. május 30-án benyújtásra került. A bevontak létszáma a teljes 
projektidőszakra nézve (2008. március 1 – 2013. február 28.) több mint 14,8 ezer fő, míg a 
projektbe bevonni tervezett létszám 12,6 ezer fő volt. A programot sikeresen befejezettek 
létszáma 12,4 ezer fő volt, közülük több mint 6,6 ezer fő képzésben vett részt.  

A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációját és foglalkoztatását segítő program 
keretében a záró kifizetési kérelem első körös jóváhagyását követően 2014. évben 1,1 millió 
Ft került kifizetésre. 

TÁMOP 1.1.2. – 11/1. „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 
(Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” 

A TÁMOP 1.1.2. - 07/1 című kiemelt projekt 2011. áprilisi zárását követően, 2011. május 1-
jével a Nemzetgazdasági Minisztérium a lezárult projekt folytatásaként elindította a TÁMOP 
1.1.2. - 11/1 és TÁMOP 1.1.4. projekteket a konvergencia régiókban, illetve a közép-
magyarországi régióban.  

A projekteket a megyei/fővárosi kormányhivatalok munkaügyi központjai az NGM 
irányításával hajtották végre.  

A program átfogó célja a foglalkoztathatóság és foglalkoztatás növelése, az esélyegyenlőség 
biztosítása, a diszkrimináció csökkentése. A komplex program közvetlen célja a konvergencia 
régiókban a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének segítése személyre 
szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és 
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támogatásokkal.  

2011-2015. között a TÁMOP 1.1.2 konstrukciója keretében több mint 140 ezer fő hátrányos 
helyzetű álláskereső munkaerőpiaci (re)integrációja valósult meg a támogatási szerződés 
szerint rendelkezésre álló 106 milliárd forint forrásból. A programba több mint 21 ezer fő 
roma származású ügyfél bevonására kerül sor. 

A program keretében hat célcsoport munkaerőpiaci be-, illetve visszailleszkedése került 
elősegítésre. 

A több mint 19 ezer fő alacsony iskolai végzettséggel rendelkező résztvevő részére a cél a 
szakképzés feltételét jelentő alapfokú végzettség megszerzésének biztosítása, majd a 
szakképzésbe való bekapcsolódásukkal elhelyezkedésük elősegítése.  

A fiatalok és pályakezdők (44,9 ezer fő), az 50 év felettiek (19,4 ezer fő) esetében a hiányzó 
képességek pótlásával, foglalkoztatásuk támogatásával kerül sor az elhelyezkedés 
elősegítésére. A GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérni kívánók (4,8 ezer fő) 
számára a szükséges ismeretpótlással, új kompetenciák megszerzésének biztosításával, 
valamint a bérhez adott támogatással lehet megteremteni a hosszú távú foglalkoztatás 
lehetőségét.  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők (15,7 ezer fő) programba vonása 
biztosítja számukra a lehetőséget a tartósabb elhelyezkedést biztosító képzési és 
bértámogatási programokban való részvételre. A program – megyék által választható – 6. 
célcsoportja a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett 36,3 ezer személy esetében szintén a 
képzéshez és a munkába lépéshez adott támogatással segíti a munkaerő-piacra visszajutást.  

A program megvalósítása során 2014. végéig több mint 72 ezer fő kapcsolódott be munkaerő-
piaci képzésbe, 84,2 ezer fő foglalkoztatásának támogatására kerül sor. 2013-ban új 
támogatási elemként jelent meg a programban a mobilitást ösztönző lakhatási támogatás, 
melynek révén várhatóan 2,7 ezer fő foglalkoztatásának elősegítéséhez tud hozzájárulni a 
program.  

2014. december 31-ig a képzésben résztvevő 72 ezer főből több mint 55 ezer fő volt a képzést 
sikeresen befejezők száma. A programot sikeresen befejezők száma meghaladta a 83 ezer főt, 
az egyéni program lezárását követő 180. napon foglalkoztatottak száma közel 29 ezer fő volt, 
a fél évvel korábban sikeres programbefejezők 48,5 százaléka. 

TÁMOP 1.1.4. „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a 
Közép-magyarországi Régióban” 

A TÁMOP 1.1.4 kiemelt projekt az Új Széchenyi Terv célkitűzéseivel összhangban nyújtott 
megfelelő eszközt a Közép-magyarországi régió szempontjából hátrányos helyzetű 
célcsoportok számára, kiemelten ösztönözve a mikro-, kis- és középvállalkozásoknál történő 
újbóli elhelyezkedésüket. A projekt megvalósítási időszaka: 2011. május 01 – 2014. 
szeptember 30. A projekt keretében rendelkezésre álló összes forrás 7 milliárd forint.  

A program elsődleges célja, hogy a program résztvevők számára piacképes szakképzettség 
megszerzését és újra elhelyezkedését biztosítsa. A komplex program közvetlen célja a 
konvergencia régiókban a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének 
segítése személyre szabott, a helyi munkaerőpiaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó 
szolgáltatásokkal és támogatásokkal.  

A programban 10,3 ezer fő vett részt, közülük 6,2 ezer fő vett részt munkaerő-piaci 
képzésben, és 5,7 ezer fő sikeresen befejezte be a képzést. A támogatások eredményeként 8,9 
ezer fő sikeresen fejezte be a programot. A program hatására a befejezést követő 180. napon 
4,1 ezer fő volt – támogatás nélküli – foglalkoztatott. 
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Területi összehasonlítás alapján a teljes TÁMOP 1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatások és 
támogatások jogcím kiadásainak 54 százaléka hat megyében (Baranya, Bács-K., Békés, 
Borsod-A-Z., Hajdú-B. és Szabolcs-Sz-B.) került felhasználásra, egyenként 2-5 milliárd Ft 
közötti, együttesen 19,2 milliárd Ft összegben. 

2 alcím TÁMOP 1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 

Az Európai Unió támogatásával 2007. július elsejétől indult el a TÁMOP 1.2.1. „Hátrányos 
helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” elnevezésű program, amellyel a 
kormány a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűnek számító kismamákat, a 
tartósan munka nélkül lévőket, illetve az 50 év feletti és alacsony iskolai végzettségű tartósan 
álláskeresőket segíti. A cél a foglalkoztatás növelése illetve, hogy a munkáltatókat 
járulékkedvezménnyel ösztönözzék a törvényes foglalkoztatásra. A projekt keretében 
rendelkezésre álló összes forrás 55,3 milliárd forint volt. 

2012. január 1-jétől a START-Bónusz bevezetésével bővült a START kártyák rendszere. 

A START+, a START-Extra és a START-Bónusz program keretében a NAV 
adatszolgáltatása alapján a munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó együttes összege és 
a járulékkedvezmény figyelembevételével megállapított összeg különbözete – az adott 
alapokat megillető arányban – az Egészségbiztosítási és a Nyugdíjbiztosítási Alap részére az 
NFA-ból megtérítésre került. Az uniós forrásra az igényt az NFA kezelője nyújtotta be. 

A költségvetési törvény szerint az NFA 2014. évi költségvetésében a TÁMOP 1.2. 
Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások jogcímen 3 200 millió forint összegű 
előirányzat állt rendelkezésre, amelynek terhére az év folyamán 1 080,1 millió forint kifizetés 
történt. Ennek 7,3 százaléka, 79,3 millió forint a START+ kártyával történő, 24 százaléka, 
259,1 millió forint a START-Extra kártyával, 68,4 százaléka, 738,7 millió forint a START-
Bónusz kártyával történő foglalkoztatást érintően merült fel. Más megközelítésben, az egyes 
társadalombiztosítási alapok felé megtérített összeg és megoszlása a következők szerint 
alakult: a Nyugdíjbiztosítási Alapot 1 075,2 millió forint (99,5 százalék), az 
Egészségbiztosítási Alapot 1,9 millió forint (0,2 százalék) illette meg. 

A kiadások 0,3 százaléka, 3 millió forint ellenőrzési tevékenységgel kapcsolatosan 
jelentkezett.  

A START+ és a START-Extra kártyák kiváltására 2007. július 1-jétől 2011. december 31-éig, 
az ezeket felváltó START-Bónusz kártya kiváltására 2012. január 1-jétől 2012. december 31-
éig volt lehetőség. A kártyák igénylési lehetősége 2013. január 1-jével megszűnt, azonban 
mindhárom kártyatípus használható volt 2013. december 31-ig. 

A projekt kezdetétől 90,2 ezer fő váltott ki START+, 91,2 ezer fő START-Extra és 76,7 ezer 
fő START-Bónusz kártyát. 

A START+ kártyát kiváltók közül a projekt kezdetétől 2013. év végéig 77,8 ezer fő vált 
foglalkoztatottá. A START-Extra kártya kiváltása 73 ezer fő számára nyújtott segítséget a 
munkaerőpiacra történő visszatéréshez. A START-Bónusz kártya 63,7 ezer fő 
foglalkoztatásához nyújtott segítséget.  

A program keretében összesen 258,1 ezer fő váltott ki START+, START-Extra és START-
Bónusz kártyát, melyek segítségével 214,5 ezer fő munkaerő-piaci szempontból hátrányos 
helyzetű személy tudott ismét elhelyezkedni. 

A TÁMOP 1.2.1. kiemelt projekt záró kifizetési kérelmének és záró projekt előrehaladási 
jelentésének benyújtása 2014. szeptember 25-én megtörtént. A projekt pénzügyi zárása 
folyamatban van. 
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A program kedvező eredményeit a követéses vizsgálat tapasztalatai is megerősítették. A 
„munkaerőpiacon tartósan elhelyezkedettek száma a járulékkedvezmény lejártát követő 6. 
hónap végén” indikátor tervezett létszáma 30 ezer fő volt. A teljes projekt szakmai 
megvalósítási időszakának végéig, 2014. június 30-áig – a NAV adatszolgáltatása alapján – 
146,3 ezer főnek volt munkaviszonya a járulékkedvezmény lejártát követő 6. hónap végén, 
vagyis a START PLUSZ, EXTRA illetve BONUSZ kártyával foglalkoztatottak több mint 
kétharmada volt foglalkoztatott a kedvezmény lejártát követő fél év elteltével.  

A START programok kedvező tapasztalatai és eredményei is hozzájárultak ahhoz, hogy a 
Kormány kiterjesztette a szociális hozzájárulási adó kedvezményrendszert, a munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetű személyeket foglalkoztató munkáltatók az adótörvényekben foglalt 
módon, normatív módon juthatnak a kedvezményekhez. 2013. január elsejét követően a 
szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott, a huszonöt év alatti és az ötvenöt 
év feletti, a tartósan álláskereső személyek, a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a 
gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy 
folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után vehet igénybe szociális 
hozzájárulási adókedvezményt a munkáltató. 

3 alcím Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) az Európai Foglalkoztatási Stratégia 
céljai elérésének kulcsfontosságú eszköze. A TÁMOP az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
részeként, annak 3. prioritásaként valósul meg, melynek átfogó célja a foglalkoztatás bővítése 
és a tartós növekedés.  

Ennek eléréséhez a Társadalmi Megújulás Operatív Program specifikus célként tűzte ki az 
alábbiak elősegítését: 

– a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása, 
– az aktivitás területi különbségeinek csökkentése, 
– a változásokhoz való alkalmazkodás segítése, 
– az egész életen át tartó tanulás elősegítése, 
– az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása, 
– a társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása. 

A TÁMOP stratégiája 7 specifikus célkitűzésre (beleértve Technikai Segítségnyújtás) épül és 
az alábbi prioritásokon keresztül valósul meg: 

– a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, 
– alkalmazkodóképesség javítása, 
– minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenki számára, 
– a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése 

érdekében, 
– társadalmi befogadás és részvétel erősítése, 
– egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés, 
– Technikai Segítségnyújtás a konvergencia célkitűzés alatt, 
– az Operatív Program célkitűzéseinek megvalósítása a Közép-Magyarország régióban, 
– Technikai Segítségnyújtás a Közép-Magyarország régióban. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból EU-s társfinanszírozásra előirányzott összeg a TÁMOP 1. 
és 2. prioritásokhoz tartozó intézkedésekre biztosít társfinanszírozási forrást. 2014-ben a 
TÁMOP keretében megvalósuló, a foglalkoztathatóság fejlesztésére és az 
alkalmazkodóképesség javítására szolgáló programokra tekintettel előirányzott 
társfinanszírozási összeg 17 130,1 millió forint volt. 

Az előirányzat összege az év végén, teljes összegben lehívásra került. 
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4 alcím 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása 

A 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjai a Partnerségi Megállapodás és az 
Operatív Programok alapján területileg elkülönülten (konvergencia régiók, illetve Közép-
magyarországi régió) kerülnek finanszírozásra. A kormányhivatalok állami foglalkoztatási 
szerv feladatait ellátó szervezeti egységei (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) uniós 
programjainak előfinanszírozása is két operatív program: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (GINOP), illetve a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
(VEKOP) keretében került megtervezésre. Tekintettel arra, hogy az operatív programok 
elfogadására 2014. évben nem került sor, a tervezési felhívások közül csak az Ifjúsági 
Garancia Intézkedés jelent meg 2014 utolsó negyedévében, így 2014. évben csak a program 
előkészítése kezdődhetett meg, tényleges előfinanszírozás, kifizetés nem történt.  

16 cím Kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati 
támogatása 

Az adórendszer átalakítása miatti kiegészítő munkáltatói támogatás (bérkompenzáció) 
nyújtására szolgáló „Kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelés ágazati 
támogatása” kiadási jogcím megnyitására az NFA 2014. évi költségvetésében év közben 
került sor, tekintettel három gazdálkodó szervezet 2013. évi bérkompenzációs támogatásának 
– új eljárás lefolytatása utáni – 2014. évi kifizetéséhez szükséges forrás biztosítása céljából. 

A megnyitott jogcím előirányzata a „Foglalkoztatási és képzési támogatások” jogcím 
előirányzatáról történő átcsoportosítással 9,5 millió forint lett, melyből 9,1 millió forint 
kifizetés teljesült. 
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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

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

KIADÁSOK 349 498,9 377 449,3 -- 389 162,1-----400,0377 449,3 377 049,3

3. Központi előirányzat 349 498,9 377 449,3 -- 389 162,1-----400,0377 449,3 377 049,3

349 498,9 377 449,3 -- 389 162,1-----400,0377 449,3 377 049,3

BEVÉTELEK 352 549,9 327 449,3 -- 337 639,8------327 449,3 327 449,3

3. Központi előirányzat 352 549,9 327 449,3 -- 337 639,8------327 449,3 327 449,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXIII.  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

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Aktív támogatások ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )1

Foglalkoztatási és képzési támogatások ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )11

KIADÁSOK -- 27 000,0 -- 28 120,8--3 267,3--27 000,0 30 267,3

1 Működési költségvetés -- 15 610,0 -- 14 303,3--1 490,4--15 610,0 15 900,4

 / 3 Dologi kiadások -- 300,5 -- 297,3------300,5 420,5

Szolgáltatási kiadások -- 270,0 -- 260,2------270,0 370,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 30,5 -- 37,1------30,5 50,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 15 309,5 -- 14 006,0--1 490,4--15 309,5 15 479,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 2 367,4 -- 2 237,6------2 367,4 3 047,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 12 942,1 -- 11 768,4------12 942,1 12 432,6

2 Felhalmozási költségvetés -- 11 390,0 -- 13 817,5--1 776,9--11 390,0 14 366,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 11 390,0 -- 13 817,5--1 776,9--11 390,0 14 366,9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 11 390,0 -- 13 817,5------11 390,0 14 266,9

Képzési, átképzési célú foglalkoztatási eszközök ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )11 4

KIADÁSOK 731,6 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 731,6 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 24,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 707,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 692,6 -- -- ---------- --

Foglalkoztatást fenntartó és fejlesztő támogatási eszközök ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )11 6

KIADÁSOK 24 374,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 13 520,6 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 293,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13 227,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 301,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 926,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10 853,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 853,7 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

66,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 10 786,8 -- -- ---------- --

Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése ( 13508 Munkaügyi szakigazgatás )71
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXIII.  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 3 277,5 5 000,0 -- 551,5------5 000,0 5 000,0

1 Működési költségvetés 3 277,5 5 000,0 -- 551,5------5 000,0 5 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 277,5 5 000,0 -- 551,5------5 000,0 5 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 277,5 5 000,0 -- 551,5------5 000,0 5 000,0

Szakképzési és felnőttképzési támogatások ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )2

KIADÁSOK -- 26 400,0 -- 24 725,9-----400,026 400,0 26 000,0

1 Működési költségvetés -- 20 810,0 -- 18 789,0-----400,020 810,0 19 760,0

 / 3 Dologi kiadások -- 28,0 -- --------28,0 28,0

Szolgáltatási kiadások -- 21,0 -- --------21,0 21,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 7,0 -- --------7,0 7,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 20 782,0 -- 18 789,0-----400,020 782,0 19 732,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 12 272,0 -- 4 953,4------12 272,0 5 222,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 8 510,0 -- 13 835,6------8 510,0 14 510,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 5 590,0 -- 5 936,9------5 590,0 6 240,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 5 590,0 -- 5 936,9------5 590,0 6 240,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 559,0 -- 1 277,8------559,0 1 559,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 5 031,0 -- 4 659,1------5 031,0 4 681,0

Hozzájárulásra kötelezettek visszaigénylése és alapképzés ( 04229 Egyéb szakmai középfokú képzés (nem bontott) )12

KIADÁSOK 60,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 60,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 60,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 60,2 -- -- ---------- --

Szakképzésfejlesztés ( 04229 Egyéb szakmai középfokú képzés (nem bontott) )22

KIADÁSOK 18 676,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 13 667,4 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 8,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13 658,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 372,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10 286,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5 008,6 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 008,6 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 818,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 190,6 -- -- ---------- --

Passzív kiadások ( X Nem besorolt )4

Álláskeresési ellátások ( 06141 Munkanélküli ellátások )14

KIADÁSOK -- 56 000,0 -- 49 235,0------56 000,0 56 000,0

1 Működési költségvetés -- 56 000,0 -- 49 235,0------56 000,0 56 000,0

4431



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXIII.  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 Dologi kiadások -- 613,5 -- 637,1------613,5 763,5

Szolgáltatási kiadások -- 600,0 -- 633,6------600,0 750,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 13,5 -- 3,5------13,5 13,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 55 386,5 -- 48 597,9------55 386,5 55 236,5

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások -- 55 386,5 -- 48 597,9------55 386,5 55 236,5

Passzív ellátások ( 06141 Munkanélküli ellátások )14 3

KIADÁSOK 50 874,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 50 874,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50 874,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 50 874,2 -- -- ---------- --

Útiköltség térítés ( 06141 Munkanélküli ellátások )14 4

KIADÁSOK 264,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 264,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 264,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 264,7 -- -- ---------- --

Passzív ellátásokkal összefüggő közvetlen költségek ( 06141 Munkanélküli ellátások )14 5

KIADÁSOK 681,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 681,0 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 681,0 -- -- ---------- --

Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás ( 06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )44

KIADÁSOK 961,3 313,9 -- 451,6------313,9 313,9

1 Működési költségvetés 961,3 313,9 -- 451,6------313,9 313,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 961,3 313,9 -- 451,6------313,9 313,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 961,3 313,9 -- 451,6------313,9 313,9

Bérgarancia kifizetések ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )5

KIADÁSOK 5 487,8 6 000,0 -- 4 178,5------6 000,0 6 000,0

1 Működési költségvetés 5 487,8 6 000,0 -- 4 178,5------6 000,0 6 000,0

 / 3 Dologi kiadások 4,2 6,1 -- 4,5------6,1 6,1

Szolgáltatási kiadások -- 4,8 -- 4,5------4,8 4,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1,3 -- --------1,3 1,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 483,6 5 993,9 -- 4 174,0------5 993,9 5 993,9

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

5 483,6 -- -- 4 174,0-------- 5 993,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 5 993,9 -- --------5 993,9 --

Működtetési célú kifizetések ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6

KIADÁSOK 1 472,8 1 600,0 -- 2 418,3--1 000,0--1 600,0 2 600,0

1 Működési költségvetés 1 472,8 1 600,0 -- 2 418,3--1 000,0--1 600,0 2 600,0

4432



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXIII.  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 Dologi kiadások 1 472,8 1 600,0 -- 2 418,3--1 000,0--1 600,0 2 600,0

Szolgáltatási kiadások -- 1 600,0 -- 2 418,3------1 600,0 2 600,0

Start-munkaprogram ( 13503 Közmunkák szervezése )8

KIADÁSOK 171 053,4 183 805,3 -- 225 471,1------183 805,3 183 805,3

1 Működési költségvetés 154 158,2 179 086,1 -- 211 985,6------179 086,1 172 676,1

 / 3 Dologi kiadások 460,7 352,7 -- 420,5------352,7 352,7

Szolgáltatási kiadások -- 352,7 -- 420,5------352,7 352,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 153 697,5 178 733,4 -- 211 565,1------178 733,4 172 323,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 132 525,9 144 611,1 -- 180 525,7------144 611,1 145 801,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 21 171,6 34 122,3 -- 31 039,4------34 122,3 26 522,3

2 Felhalmozási költségvetés 16 895,2 4 719,2 -- 13 485,5------4 719,2 11 129,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16 895,2 4 719,2 -- 13 485,5------4 719,2 11 129,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 16 200,7 4 500,0 -- 12 837,1------4 500,0 10 310,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 694,5 219,2 -- 648,4------219,2 819,2

EU-s elő- és társfinanszírozás ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )14

TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )114

KIADÁSOK 33 804,9 41 000,0 -- 35 790,1------41 000,0 41 000,0

1 Működési költségvetés 33 625,7 40 930,7 -- 35 747,4------40 930,7 40 930,7

 / 3 Dologi kiadások 265,5 45,0 -- 1 270,1------45,0 1 315,0

Szolgáltatási kiadások -- 45,0 -- 1 232,4------45,0 1 250,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 37,7-------- 65,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 33 360,2 40 885,7 -- 34 477,3------40 885,7 39 615,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 728,7 7 028,8 -- 3 508,0------7 028,8 6 858,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 29 631,5 33 856,9 -- 30 969,3------33 856,9 32 756,9

2 Felhalmozási költségvetés 179,2 69,3 -- 42,7------69,3 69,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 179,2 69,3 -- 42,7------69,3 69,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 179,2 69,3 -- 42,7------69,3 69,3

TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás 
)

214

KIADÁSOK 14 477,3 3 200,0 -- 1 080,1------3 200,0 3 200,0

1 Működési költségvetés 14 450,0 3 200,0 -- 1 080,1------3 200,0 3 200,0

 / 3 Dologi kiadások 5,5 -- -- 3,0-------- 3,0

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 2,4-------- 2,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 0,6-------- 0,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14 444,5 3 200,0 -- 1 077,1------3 200,0 3 197,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 444,5 3 200,0 -- 1 077,1------3 200,0 3 197,0

2 Felhalmozási költségvetés 27,3 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,3 -- -- ---------- --
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 27,3 -- -- ---------- --

Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi 
tanácsadás )

314

KIADÁSOK 16 279,6 17 130,1 -- 17 130,1------17 130,1 17 130,1

1 Működési költségvetés 16 279,6 17 130,1 -- 16 430,1------17 130,1 16 430,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16 279,6 17 130,1 -- 16 430,1------17 130,1 16 430,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16 279,6 17 130,1 -- 16 430,1------17 130,1 16 430,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 700,0-------- 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 700,0-------- 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 700,0-------- 700,0

2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi 
tanácsadás )

414

KIADÁSOK -- 10 000,0 -- -----4 276,8--10 000,0 5 723,2

1 Működési költségvetés -- 9 983,1 -- -----4 276,8--9 983,1 5 706,3

 / 3 Dologi kiadások -- 11,0 -- --------11,0 11,0

Szolgáltatási kiadások -- 11,0 -- --------11,0 11,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 9 972,1 -- -----4 276,8--9 972,1 5 695,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 714,3 -- --------1 714,3 1 714,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 8 257,8 -- --------8 257,8 3 981,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 16,9 -- --------16,9 16,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 16,9 -- --------16,9 16,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 16,9 -- --------16,9 16,9

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelés ágazati támogatása ( 13501 
Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )

16

KIADÁSOK 7 000,0 -- -- 9,1--9,5---- 9,5

1 Működési költségvetés 7 000,0 -- -- 9,1--9,5---- 9,5

 / 3 Dologi kiadások 5 089,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 910,7 -- -- 9,1--9,5---- 9,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 910,4 -- -- 9,1-------- 9,5

Egyéb kiadás ( 16014 Elkülönített állami pénzalapok elszámolásai )17

KIADÁSOK 22,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 22,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22,3 -- -- ---------- --

TÁMOP intézkedések bevételei ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )25

BEVÉTELEK 51 276,1 46 000,0 -- 39 776,7------46 000,0 46 000,0
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1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 51 276,1 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

51 276,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 46 000,0 -- 39 776,7------46 000,0 46 000,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 46 000,0 -- 39 776,7------46 000,0 46 000,0

Egyéb bevétel ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )26

Területi egyéb bevétel ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )126

BEVÉTELEK 602,3 750,0 -- 1 507,8------750,0 750,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- 100,0 -- 546,6------100,0 100,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 100,0 -- 546,6------100,0 100,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 69,4-------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 69,4-------- --

3 Közhatalmi bevételek 521,6 -- -- 18,8-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 521,6 -- -- 18,8-------- --

4 Működési bevételek 11,2 17,0 -- --------17,0 17,0

 / 8 Kamatbevételek 11,2 17,0 -- --------17,0 17,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 519,7 -- 642,4------519,7 519,7

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 4,7-------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 519,7 -- 637,7------519,7 519,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 69,5 113,3 -- 230,6------113,3 113,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

69,5 13,3 -- 88,7------13,3 13,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 100,0 -- 141,9------100,0 100,0

Központi egyéb bevétel ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )226

BEVÉTELEK 1 376,8 1 000,0 -- 2 537,1------1 000,0 1 000,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- 100,0 -- 1 429,0------100,0 100,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 100,0 -- 1 429,0------100,0 100,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- 400,0 -- --------400,0 400,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

3 Közhatalmi bevételek 1 362,9 -- -- 0,2-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 1 362,9 -- -- 0,2-------- --

4 Működési bevételek 13,9 8,7 -- 1 105,8------8,7 8,7

 / 8 Kamatbevételek 13,9 8,7 -- --------8,7 8,7

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 1 105,8-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 391,3 -- 1,9------391,3 391,3
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 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 391,3 -- 1,9------391,3 391,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 100,0 -- 0,2------100,0 100,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- 10,0 -- --------10,0 10,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 90,0 -- 0,2------90,0 90,0

Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )326

BEVÉTELEK 692,6 650,0 -- 216,8------650,0 650,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- 150,0 -- 28,6------150,0 150,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 150,0 -- 28,6------150,0 150,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- 155,5 -- 86,3------155,5 155,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 155,5 -- 86,3------155,5 155,5

3 Közhatalmi bevételek 644,5 3,0 -- 43,6------3,0 3,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 644,5 3,0 -- 43,6------3,0 3,0

4 Működési bevételek 48,1 41,5 -- --------41,5 41,5

 / 8 Kamatbevételek 48,1 41,5 -- --------41,5 41,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 150,0 -- 32,0------150,0 150,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 150,0 -- 32,0------150,0 150,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 150,0 -- 26,3------150,0 150,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- 10,0 -- --------10,0 --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- 140,0 -- 26,3------140,0 150,0

Szakképzési hozzájárulás ( 04229 Egyéb szakmai középfokú képzés (nem bontott) )31

BEVÉTELEK 60 398,7 57 071,1 -- 60 910,8------57 071,1 57 071,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 60 398,7 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

60 398,7 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek -- 57 071,1 -- 60 910,8------57 071,1 57 071,1

 / 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -- 57 071,1 -- 60 910,8------57 071,1 57 071,1

Bérgarancia támogatás törlesztése ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )33

BEVÉTELEK 1 046,1 1 000,0 -- 934,5------1 000,0 1 000,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 046,1 1 000,0 -- 934,5------1 000,0 1 000,0

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1 046,1 1 000,0 -- 934,5------1 000,0 1 000,0

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada ( 06141 
Munkanélküli ellátások )

35

BEVÉTELEK 125 614,6 125 041,5 -- 135 819,4------125 041,5 125 041,5

3 Közhatalmi bevételek 125 614,6 125 041,5 -- 135 819,4------125 041,5 125 041,5
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 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 125 614,6 125 041,5 -- 134 953,9------125 041,5 125 041,5

 / 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -- -- -- 865,5-------- --

Költségvetési támogatás ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )36

BEVÉTELEK 20 000,0 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 000,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

20 000,0 -- -- ---------- --

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás ( 13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás )39

BEVÉTELEK 91 542,7 95 936,7 -- 95 936,7------95 936,7 95 936,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 91 542,7 95 936,7 -- 95 936,7------95 936,7 95 936,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

91 542,7 95 936,7 -- 95 936,7------95 936,7 95 936,7
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Szerkezeti változás a 2014. évben

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

16/00/00/00 A kötelező legkisebb munkabér és a garantált 

bérminimum emelés ágazati támogatása (341139)

Új elem

Indoklás:  A „Kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelés ágazati 
támogatása” kiadási jogcím megnyitására évközben - a 2013. évi bérkompenzációs 
támogatások áthúzódó kötelezettségeinek 2014. évi teljesítésével összefüggően - 
került sor, a megnyitott jogcím előirányzata a „Foglalkoztatási és képzési 
támogatások” jogcím előirányzatáról történt átcsoportosítással 9 526 ezer forint lett.

4438



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIV. Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja 
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Alap fejezet száma és megnevezése: LXIV. SZÖVETKEZETI 
HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS 
ALAPJA 

Alap felett rendelkező megnevezése: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 
Működő részvénytársaság (MFB Zrt.) 
vezérigazgatója 

Alapkezelő megnevezése: MFB Zrt. 

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjának 2014. évi költségvetési 
beszámolójának indokolása 

I. Összefoglaló adatok: 

A vidéki kis- és középvállalkozások megerősödésének elősegítésében kulcsszerepet játszó 
szövetkezeti hitelintézeti rendszerben szerzett állami jogosultságok ellentételezése érdekében 
a 2013. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Alapról szóló törvény) létrehozta a Szövetkezeti 
Hitelintézetek Integrációs Alapját (a továbbiakban: Alap).  

Az Alap elkülönített állami pénzalap. Az elkülönített állami pénzalapok a közfeladat ellátása 
során az állam nevében beszedendő költségvetési bevételek és teljesítendő költségvetési 
kiadások alapszerű elszámolására szolgálnak. 

Az Alap törzskönyvi nyilvántartásba vétele a Magyar Államkincstárnál 2013. december 7-én 
történt meg. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló CCIV. törvény 2013. 
december 10-i hatállyal teremtette meg az Alap működéséhez szükséges költségvetési 
bevételi és kiadási előirányzatokat a 64. fejezetben. 

Az Alap célja a szövetkezeti hitelintézeti rendszerben a szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Isztv.) rendelkezéseinek megfelelően az Isztv. 20. § (1) 
bekezdése alapján a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: 
SZHISZ) részére vagyon rendelkezésre bocsátása és az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok és 
kötelezettségek teljesítése. 

Az SZHISZ az Alap által rendelkezésére bocsátott vagyont az alábbi célokra használja fel: 

a) az SZHISZ Isztv.-ben meghatározott alaptevékenységének megfelelő vagy ahhoz 
közvetlenül kötődő feladatok ellátása, 

b) az SZHISZ működési költségeinek finanszírozása, 

c) az SZHISZ által az Isztv. céljainak előmozdítására szervezett oktatás, képzés, 
továbbképzés, 

d) az Isztv.-ben meghatározott szövetkezeti integrációs modell gyakorlati megvalósításával és 
fejlesztésével kapcsolatos célok. 
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Az Alap vállalkozási tevékenységet nem végez, valamint mentesül a társasági adó-, a helyi 
adó- és az illetékfizetési kötelezettség alól. Az Alap általános forgalmi adó adóalanyiságot 
eredményező tevékenységet nem végez. 

Az Alapról szóló törvény 6. §-a alapján az Alap kezelője az MFB Zrt., amely ellátja az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti fejezetet 
irányító szerv feladatait is.  

A MFB Zrt. felelős az Alap részére előírt  

– tervezési,  
– ellenőrzési,  
– szerződéskötési,  
– államháztartási információszolgáltatási, 
– beszámolási, és 
– az Alap kezelésével összefüggő egyéb feladatok ellátásáért, valamint  
– az Alap bevételeinek és kiadásainak teljesítéséért. 

II. Az Alap 2014. évi vagyoni helyzetének alakulása: 

Az Alap 2014. évi gazdálkodási tevékenysége az Alapról szóló törvény értelmében 
korlátozott volt, könyvvezetése kizárólag az alábbi mérlegsorokat érintette: 

– Pénzeszközök 
– Mérleg szerinti eredmény 
– Rövid lejáratú kötelezettségek 

Az Alap könyvvezetése 2014-ben devizában felmerült tételeket nem tartalmazott, így az 
árfolyamkülönbözet elszámolási szabályait nem alkalmazta. 

II. 1. Eszköz oldal: 

A mérlegben a pénzeszközök között az elszámolási számlákon a Magyar Államkincstárnál 
vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla év végi egyenlege szerepel, amelyen a 2014. 
évi az előirányzat-maradvány található 94,5 millió forint értékben. A kincstári számlán kívül 
az Alap más bankszámlával nem rendelkezik. 

A mérlegfőösszeg szintén 94,5 millió forint, mert az Alap 2014. december 31-én egyéb 
eszközzel nem rendelkezett. 

II. 2. Forrás oldal: 

Az Alap saját tőkéjének 2014. évi mértéke 94,5 millió forint, amely a kincstárnak tárgyévben 
megfizetett tranzakciós illetékből és számlavezetési díjból származó 405 millió forint mérleg 
szerinti veszteségből, valamint 0,1 millió forint felhalmozott veszteségből, továbbá 499,6 
millió forint egyéb eszközök induláskori értékéből adódik.  

III. Az Alap bevételei: (törvényi címrend szerinti felsorolásban, cím szám és alcím 

megadásával) 

Az Alap 2014. évben költségvetési törvényben szereplő bevételi és kiadási előirányzattal nem 
rendelkezett, így a 2013. évi 499,6 millió forint előirányzat maradványból gazdálkodott. 
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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

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

KIADÁSOK 135 000,0 -- -- 405,1--405,1---- 405,1

3. Központi előirányzat 135 000,0 -- -- 405,1--405,1---- 405,1

135 000,0 -- -- 405,1--405,1---- 405,1

BEVÉTELEK 135 499,6 -- -- ---------- --

3. Központi előirányzat 135 499,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXIV.  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

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA

Költségvetési támogatás ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )1

BEVÉTELEK 135 499,6 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 135 499,6 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

135 499,6 -- -- ---------- --

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás ( 01129 Pénzügyi 
és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

2

KIADÁSOK 135 000,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 135 000,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 135 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 135 000,0 -- -- ---------- --

Működési kiadások ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )3

KIADÁSOK -- -- -- 405,1--405,1---- 405,1

1 Működési költségvetés -- -- -- 405,1--405,1---- 405,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 405,1--405,1---- 405,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 405,1--405,1---- 405,1

4446



Szerkezeti változás a 2014. évben

LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

03/00/00/00 Működési kiadások (345128) Új elem

Indoklás: A cím az átutalt támogatás után elszámolt tranzakciós illeték és átutalási díj 405,1 
millió forint összegét tartalmazza, mellyel az  Alap számláját 2014. január elején 
terhelték  meg.
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LXV. Bethlen Gábor Alap 
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Alap fejezet száma és megnevezése: LXV. Bethlen Gábor Alap 

 

Alap felett rendelkező megnevezése: Bethlen Gábor Alap Bizottsága 

 

Alapkezelő megnevezése: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 

 

 

Bethlen Gábor Alap 2014. évi beszámolójának indokolása 

 

 

I. Összefoglaló adatok: 

A Bethlen Gábor Alap célja, hogy támogassa a Magyarország határain kívül élő magyarság 
szülőföldjén való, egyéni és közösségi boldogulását, előmozdítsa a Magyarországgal való 
kapcsolataik ápolását és fejlesztését, valamint megerősítse a magyar nemzeti azonosságtudat 
kialakulását. Az elkülönített állami pénzalapként működő Bethlen Gábor Alap (BGA) 
támogatások nyújtásával segíti a határon túli magyarság anyagi és szellemi gyarapodását, 
nyelvének és kultúrájának megőrzését és továbbfejlesztését és az anyaországgal való és 
egymás közötti sokoldalú kapcsolatainak fenntartását és erősítését. 

Az Alappal négytagú bizottság rendelkezik. A Bizottság tagja a nemzetpolitikáért felelős 
miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által kijelölt 
személy, az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt személy, valamint a 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 

Az Alapkezelő a magyar állam tulajdonában lévő Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 
(BGA Zrt.) . Az Alapkezelő szerve felett a tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében a 
kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter gyakorolja. 

A BGA-ból támogatások nyilvános pályázat vagy egyedi kérelem benyújtása alapján 
nyerhetők el. A pályázati felhívásokat az Alap internetes honlapján és egy országos 
napilapban kell közzé tenni. Az Alap terhére támogatás vissza nem térítendő, illetve részben 
vagy egészben visszatérítendő formában nyújtható, amiről a támogatást megállapító határozat 
rendelkezik. Az Alap működésének nyilvánosságát az Alap internetes honlapja is biztosítja. 

Az Alapkezelő az BGA pénzeszközeit a Magyar Államkincstárnál a Bethlen Gábor Alap 
elnevezésű fizetési számlán kezeli. Az Alap a tárgyévben nyújtható támogatásra fordítható 
összeg tizenöt százalékos mértékéig vállalhat éven túli kötelezettséget legfeljebb a támogatást 
követő két évre. A tizenöt százalékos mértékbe be kell számítani az előző években vállalt 
áthúzódó kötelezettségvállalások összegét. Az Alap terhére vállalt kötelezettségekről az 
Alapkezelő naprakész nyilvántartást vezet. 

A BGA 2014. évi bevételi előirányzata 11 107,5 millió forint volt, a módosított költségvetési 
bevételi előirányzata pedig 17 577,9 millió forint, a teljesítés 17.578,1 millió forint lett.  

A Költségvetési törvény szerint a BGA kiadási előirányzata 11.107,5 millió forint, melyből 
10.297,5 millió forint támogatási célra, 810,0 millió forint pedig az Alapkezelő működtetésére 
szolgál. A BGA kiadási előirányzata - a többletbevételek és a felhasználható maradvány-
igénybevétel hatására - 17.808,4 millió forintra módosult, melyből 16.918,9 millió forint 
támogatási célra, 856,0 millió forint az Alapkezelő működtetésére, és 33,5 millió forint pedig 
az egyéb kiadások fedezetét biztosítja. 
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A 17.808,4 millió forintos kiadási előirányzatból 17.376,7 millió forintra született támogató 
döntés, így a felhasználható szabad előirányzat 431,7 millió forint. A kötelezettségvállalással 
terhelt összesen 17.376,6 millió forintból 2014. évben 17.358,0 millió forint kifizetése 
teljesült, így 2015. évre 18,6 millió forint kifizetése húzódik át. 

Finanszírozási bevételként jelenik meg az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) 
Korm. rendelet előírása alapján az előző évi maradvány igénybevétele, ez a BGA esetében 
665,6 millió forint. A BGA rendelkezésére álló forrás így összesen 18.243,6 millió forint, 
azonban ebből nem minden használható fel. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 86. § (4) bekezdésének előírása alapján az elkülönített állami pénzalapok 
előirányzat-maradványa – amennyiben törvény másként nem rendelkezik – a következő 
években felhasználható. A BGA előző évi 665,6 millió forintos maradványából a Bizottság 
21/2014. (III.10.) számú határozata alapján 2014-ben 230,5 millió forint használható fel. 

A BGA 2014. évi 17.358,0 millió forintos teljesített kifizetése és a BGA rendelkezésére álló 
összesen 18.243,6 millió forint bevétel alapján a BGA maradványa 885,6 millió forint. 

 

A BGA 2014. évi 17.358,1 millió forintos teljesített kifizetése és a BGA rendelkezésére álló 
összesen 18.243,6 millió forint bevétel alapján a BGA maradványa 885,6 millió forint. Mely a 
következőkből áll össze: 

- 2013. évi maradványból 400 millió forint 2015. évi felhasználásra jóváhagyott, 

- 2013. évi maradványból 35,1 millió forint, melynek felhasználhatóságáról nem született 
döntés, 

- 0,2 millió forint nem előirányzatosított bevétel, 

- 431,7 millió forint 2014-ben képződött felhasználható szabad maradvány, 

- 18,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 

-  

A 431,7 millió forintos szabad előirányzat keletkezési okai a következők: 

- A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII.17.) 
Korm. határozat 10. pontja alapján elvárt egyenlegjavuláshoz 430,5 millió forint kiadást 
kellett a BGA-nak visszafognia. Ennek érdekében a Bizottság 57/2014. (IX.08.) és a 
66/2014. (X.07.) számú határozatai alapján az „Oktatás-nevelési támogatások” 
előirányzat összesen 386,9 millió forinttal, míg az „Egyéb támogatások” előirányzat 
43,6 millió forinttal csökkentésre került. Az egyenlegjavulásra vonatkozó Korm. 
határozatot azonban az 1799/2014. (XII.19.) számú Korm. határozat visszavonta, így az 
előirányzat-csökkentések visszarendezésre kerültek. Tekintettel a visszavonás 
időpontjára, ekkor már nem volt lehetőség a szabad forrás felhasználására.  Ez a szabad 
forrásként jelentkező maradvány 99,8 %-át teszi ki. 

- Az „Egyéb támogatások” előirányzaton 0,8 millió forint szabad forrás 
meghiúsulásokból keletkezett, 

- 0,4 millió forint pedig abból származik, hogy a BGA-ból folyósított támogatások után 
jelentkező bankköltség, tranzakciós díj és tranzakciós illeték közvetlenül az Alap 
számláját terheli, ennek fedezetét az Alapnál kell biztosítani, pontos összege előre nem 
határozható meg. 

A 2014. évi előirányzatra vállalt kötelezettségekből 18,6 millió forint kifizetésére nem került 
sor 2014. év végéig, melynek: 

- 89,2%-a az 1500/2011. (XII.27.) Korm. határozat alapján a Corvinus Zrt-től átvett 
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gazdaságfejlesztési támogatási szerződésekből származik. Az átvett szerződésekből 15 
db esetén áll fenn még tárgyévet terhelő kötelezettség. A támogatások kifizetése a 
támogatottak elszámolását követően esedékesek. 

- 10,8 %-a abból származik, hogy „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázati felhívás 
támogatottai közül még 7 támogatás esetén nem történhetett meg a támogatások 
kifizetése, tekintettel arra, hogy az utalások a támogatottak elszámolását követően 
esedékesek. 

 

Az Alap az Áht. módosítása kapcsán nem kötelezett könyvvizsgálati ellenőrzésre, de az 
Alapkezelő a kötelezettség megszűnése ellenére továbbra is fenntartja a beszámolójának 
ellenőrzését, az ÁSZ elnökének javaslatára kijelölt könyvvizsgálóval. A BGA 2014. évi 
költségvetési beszámolója ennek megfelelően ellenőrzésre került. A könyvvizsgáló korlátozás 
nélküli záradékkal látta el a beszámolót.  

 

II. Az Alap 2014. évi vagyoni helyzetének alakulása: 

 

II.1 Eszköz oldal 

Az Alap mérlegében eszköz oldalon két mérlegsoron került kimutatásra érték ezek a 
következők: 

A Kincstár által vezetett forintszámla 2014. december 31-i fordulónappal kimutatott záró 
állománya 885,6 millió forint. 

Követelések között kerülnek kimutatásra a jogalap nélkül felhasznált támogatások 
visszafizetési kötelezettsége miatt előírt követelések. 

A követelésállomány a következőképpen alakult: 

Nyitó követelésállományból 

- 3 esetben a támogatott teljesítette - a támogatás kamattal növelt értékére vonatkozó - 
visszafizetési kötelezettségét, 

- 12 esetben pedig jogi intézkedés van folyamatban. 

Tárgyévben 3 db támogatás visszakövetelésére került sor, melyből 

- 2 esetben a támogatott teljesítette - a támogatás kamattal növelt értékére vonatkozó - 
visszafizetési kötelezettségét, 

- 1 esetben pedig jogi intézkedés van folyamatban. 

2014. évben az adósok állománya a következőképpen alakult: 

 millió forintban, egy tizedessel 

2014. január 1-jei nyitó-állomány 11,26 

Követelés előírás (meglévő követelések kamat előírását is ideértve) 2,07 

Törlesztés  1,02 

2013. december 31-i záró-állomány 12,31 

 

A követelésekre 5,4 millió forint értékvesztés került elszámolásra. 
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II.2 Forrás oldal 

Az Alap mérlegében forrás oldalon az alábbi mérlegsorokon került kimutatásra érték: 

Nemzeti vagyon induláskori értékeként kell kimutatni a 2014. január 1-jén meglévő, a 
nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását. Ezt az Alap esetében az 
államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 
36/2013.(IX.13.) NGM rendelet alapján került megállapításra és értéke (665,6 millió forint) 
megegyezik az Alap 2013. december 31-i pénzeszközének összegével. 

A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét 
kell kimutatni. 2014. évre vonatkozóan a felhalmozott eredményt az államháztartás 
számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013.(IX.13.) 
NGM rendelet alapján kellett megállapítani, értéke 247,8 millió forint. 

A BGA 2014. évi mérleg szerinti eredménye – 32,3 millió forint, mely szokásos eredményből 
és rendkívüli eredményből áll. A szokásos eredmény pozitív (3.664,6 millió forint) a 
rendkívüli eredmény azonban negatív (-3.696,9 millió forint). 

A szokásos eredményen belül a tevékenység eredménye 3.664,8 millió forint, a pénzügyi 
műveletek eredménye (árfolyam nyereség-veszteség különbözete) azonban negatív, -0,2 
millió forint. A szokásos eredményen abból következően keletkezett ekkora nagyságrendű 
pozitív eredmény, hogy a BGA költségvetési támogatása, illetve a forrást biztosítóktól átvett 
pénzeszközök működési célú támogatásként kerülnek kimutatásra, azonban a támogatási 
igények alapján a támogatások egy része felhalmozási célú támogatás, mely a számviteli 
előírások alapján rendkívüli ráfordításként kerül kimutatásra. Ebből következően, valamint az 
új számviteli rendszerre való áttérés technikai rendezéseiből adódóan a rendkívüli eredmény 
viszont negatív, - 3.696,8 millió forint. 

A BGA 2014. évi mérlegében költségek aktív időbeli elhatárolásaként került kimutatásra a 
Kincstár által december hónapra felszámított tranzakciós díj (1,5 millió forint) és tranzakciós 
illeték (9,9 millió forint). 

Az Áhsz. előírása alapján mérlegen kívüli tételként kerül kimutatásra a szerződés alapján 
támogatási előlegként, utólagos elszámolási kötelezettséggel nyújtott – 2014. december 31-ig 
el nem számolt – támogatások egyeztetéssel leltározott állománya, melynek értéke 7.638,9 
millió forint. 

2014. évben az előfinanszírozásból származó követelések állománya a következőképpen 
alakult. 

 millió forintban, egy tizedessel 

2014. január 1-jei nyitó-állomány 6.982,3 

Követelés előírás  17.277,4 

Elszámolás miatti kivezetés  12.539,4 

Adóssá történt átminősítés 1,0 

Támogatási maradvány visszafizetése miatti követelés csökkenés  119,5 

2014. december 31-i záró-állomány 11.599,8 

 

A követelésállomány 2014. évben 4.617,5 millió forinttal nőtt. A növekedés egyrészt az év 
közben átvett pénzeszközökből származó bevételi többlet terhére folyósított előfinanszírozott 
támogatásokból származik, másrészt két régióban (Felvidék és Kárpátalja) az oktatás-nevelési 
támogatások részelszámolása a zárásig nem történt meg, ebből követően a teljes összeg még 
elszámolatlanként jelentkezik. 
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A 2014. december 31-i záró követelésállomány 2.154 db tételből áll, mindössze 8 tétellel 
több, mint az előző évi. 

A pályázók elszámoltatása zökkenőmentes és folyamatos. Ezt igazolja, hogy az előző évi 
előfinanszírozott támogatásokból származó 6.982,3 millió forintos nyitó követelésállomány 
év végére 777,1 millió forintra csökkent, melyből 719,2 millió forint egy támogatásból 
származik, melynek elszámolási határideje módosítás következtében még nem esedékes. 

Az Áhsz. előírása alapján szintén mérlegen kívüli tételként kerül kimutatásra a 
forrásbiztosítók felé a meghatározott célra átvett pénzeszközökből származó elszámolási 
kötelezettségét. Az év végén fennálló kötelezettség 5.296,9 millió forint, melyből 1.166,8 
millió forint előző években átvett források, 4.130,1 millió forint pedig a tárgyévben átvett 
források még nem esedékes elszámolásából származik.  

Az Alap minden esetben határidőre teljesítette az elszámolási kötelezettségét. 

 

 

Tárgyévet követő évre vonatkozó kötelezettségvállalások 

A BGA terhére jogszabályi felhatalmazás alapján vállalható éven túli kötelezettség, melynek 
mértéke a tárgyévben nyújtható támogatásra fordítható összeg maximum tizenöt százaléka 
lehet. 

A BGA terhére - figyelemmel az Áht. 36. § (3) bekezdésére – a következő támogatási 
jogcímek esetében történt tárgyévet követő évre vonatkozó kötelezettségvállalás:  

 millió forintban, egy tizedessel 

dr. Szász Pál ösztöndíj program 2015-ben 
esedékes kifizetései 

10,0 

Egyedi kérelem tárgyévet követő évet terhelő 
kötelezettségvállalása 

10,0 

Corvinus Zrt-től átvett gazdaságfejlesztési 
támogatások tárgyévet követően esedékes 
kifizetései 

3,6 

Összesen: 23,6 

 

 

III. Az Alap bevételei: 

 

2. cím Költségvetési támogatás 

A 2014. évi költségvetés tervezésekor az alap bevételeit kizárólag költségvetési támogatás 
biztosította, melynek összege 11.107,5 millió forint. A támogatás negyedéves finanszírozási 
terv alapján került a BGA részére folyósításra A BGA részére 2014. évben a Kormány a 
3.046,6 millió forint többletforrást biztosított a rendkívüli kormányzati intézkedések cím, 
valamint a 2013. évi költségvetési maradványok terhére. Így összesen 14.154,1 millió forint 
lett a BGA támogatása 
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millió forintban egy tizedessel 

Felhasználási cél Címszám, alcím 
Átvett 
forrás 
összege 

1123/2014.(III.13.) Korm. határozat alapján 
az Erdélyi Református Egyházkerület 
gyűjtőlevéltára és egyháztörténeti múzeuma 
létrehozásának támogatása  

2013. évi CCXXX. tv. 1. számú melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére 

154,6 

1126/2014. (III.13.) Korm. határozat alapján 
a Kolozsvári Református Kollégium 
Szakiskolai Tagozata létrehozásának 
támogatása 

2013. évi CCXXX. tv. 1. számú melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére 

150,0 

1149/2014. (III.18.) Korm. hat. alapján a 
Székelyföldi Labdarúgó Akadémia működési 
támogatása 

2013. évi CCXXX. tv. 1. számú melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére 

100,0 

1211/2014. (IV.3.) Korm. hat. alapján a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
szakképzési intézet kialakítására vonatkozó 
fejlesztési támogatás, valamint a tusnádfürdői 
kemping újjáépítésének támogatása 

2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradványok terhére 

300,0 

1543/2014. (IX.24.) Korm. hat. alapján a 
királyhelmeci Bodrogközi Magyar Közösség 
Háza építésének II. üteme támogatása 

2013. évi CCXXX. tv. 1. számú melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére 

416,0 

1563/2014. (X.2.) Korm. hat. alapján a 
Kolozsvári Református Kollégium 
Szakiskolai Tagozata létrehozásának 
támogatása 

2013. évi CCXXX. tv. 1. számú melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére 

47,8 

1676/2014. (XI.20.) Korm. hat. alapján a 
székelyudvarhelyi futballpálya építési 
költségeinek I. ütemű támogatása 

2013. évi CCXXX. tv. 1. számú melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére 

50,0 

1812/2014. (XII.19.) Korm. hat alapján 5 
szervezet támogatása 

2013. évi CCXXX. tv. 1. számú melléklet XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli 
kormányzati intézkedések cím terhére 

1.828,2 

Összesen  3.046,6 

 

 

3. cím Egyéb bevétel  

A BGA megállapodások alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezeti 
kezelésű előirányzataiból összesen 3.345,5 millió forintot, a Miniszterelnökség fejezeti 
kezelésű előirányzatától 8,5 millió forintot vett át a következők szerint: 

 

millió forintban egy tizedessel 

Felhasználási cél Címszám, alcím 
Átvett 
forrás 
összege 

1392/2012. (IX.20.) Korm. határozat 
alapján átvett forrás a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
és a Partiumi Keresztény Egyetem 

2013.CCXXX. tv. 1. számú melléklet X. 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Határon túli 
magyarok programjainak támogatása alcím 3. 

2.380,0 
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fejlesztési támogatására Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
jogcímcsoport megnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére 

1167/2013. (III.29.) Korm. határozat 
alapján átvett forrás a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
működésének és infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására 

2013.CCXXX. tv. 1. számú melléklet Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 4. Határon túli magyarok 
programjainak támogatása alcí 3. Nemzetpolitikai 
tevékenység támogatása jogcímcsoport megbnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére 

350,0 

1858/2013. (XI.19.) Korm. határozat 
alapján átvett forrás Magyar 
Nemzeti Tanács kiemelt programjai 
megvalósításához 

2012. évi CCIV. tv. 1. számú melléklet X. 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Határon túli 
magyarok programjainak támogatása alcím 3. 
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
jogcímcsoport megnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére 

365,0 

1936/2013. (XII. 13.) Korm. 
határozat alapján átvett forrás a 
Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem és a Partiumi 
Keresztény Egyetem 2013/2014. 
tanévi működésének támogatására 

2012. évi CCIV. tv. 1. számú melléklet X. 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Határon túli 
magyarok programjainak támogatása alcím 3. 
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
jogcímcsoport megnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére 

218,0 

Átvett forrás a határon túli 
magyarságot érintő támogatásokra  

2012. évi CCIV. tv. 1. számú melléklet X. 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Határon túli 
magyarok programjainak támogatása alcím 3. 
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
jogcímcsoport megnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére 

30,0 

Romániai Magyar Könyves Céh 
szervezésében megvalósuló 
programok támogatása 

2013.CCXXX. tv. 1. számú melléklet X. 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Fejezeti 
általános tartalék alcím 3. Nemzetpolitikai 
tevékenység támogatása jogcímcsoport megnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére 

2,5 

Szegedi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának 
Nemzetközi és Regionális 
Tanulmányok Intézete által indított 
határon túli magyarságot is érintő 
nemzetpolitikai képzés támogatása 

2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2. 
Fejezeti általános tartalék alcímen, 2013. évi 
jóváhagyott maradvány terhére 

8,5 

Összesen:  3.354,0 

 

Továbbá az egyéb bevétel 69,8 millió forintot tett ki. Ezáltal 3.423,8 millió forint lett a 
módosított előirányzat, ami 0,2 millió forinttal túlteljesült. A BGA-nál  „Egyéb bevételként” 
került kimutatásra a támogatások elszámolásakor keletkezett maradványösszegek 
visszafizetéséből, valamint a támogatások jogtalan igénybevétele miatti visszakövetelésből 
származó bevétel. Ez 2014-ben 70 millió forint összegű bevételt jelentett, amelyből 29,8 
millió forint a Státusztörvény alapján járó oktatás-nevelési támogatás, 30,3 millió forint pedig 
a digitális kultúra felterjedéséhez biztosított támogatás, 8,8 millió forint egyéb kisösszegű 
támogatások elszámolási maradványának visszautalásából származik, és 1,1 millió forint a 
jogtalan igénybevétel miatti visszakövetelésekre befolyt bevétel. A 0,2 millió forintos 
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túlteljesítés abból származik, hogy a 70 millió forintos egyéb bevételekből 0,2 millió forint az 
év végén teljesült az Alap számláján, ebből következően az előirányzat-módosítására nem 
kerülhetett sor. 

 

 

IV. Az Alap kiadásainak teljesítése: 

 

4. cím 1. alcím: Oktatás-nevelési támogatás:  
 
E címen a módosított előirányzat: 4.820 millió forint volt, teljesített kifizetés: 4.433 millió 
forint lett. A címen belül az alábbi támogatások valósultak meg a BGA-ból:  

“Szülőföldön magyarul” program  

A „Szülőföldön magyarul” program felhívása a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és 
taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2013/2014-es tanévre, 2014. 
január 31-én került meghirdetésre a Bethlen Gábor Alapkezelőnél. 

A felhívásban érintett régiók: Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Muravidék és 
Horvátország. Minden régióban a lebonyolítással megbízott szervezet honlapján megjelent a 
program felhívása. 

Az igényléseket 2014. január 31 – március 14. időszakban lehetett benyújtani. 

A lebonyolító szervezetek régiónként: 

- Erdély: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége; 

- Felvidék: Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége; 

- Vajdaság: Concordia Minoritatis Hungaricae; 

- Kárpátalja: Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Jótékonysági Alapítvány; 

- Muravidék: Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva; 

- Horvátország: Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. 

Igénylők köre: óvodások, alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytató 
tanulók, vagy akik fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakhelyükhöz 
tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat. 

A támogatásra azok az igénylők jogosultak, akik 1995. augusztus 31-ét követő időszakban 
születtek. Azok a nappali tagozatos középfokú oktatásban résztvevő tanulók, akik az 1995. 
augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek, egyedi elbírálással részesülhetnek a 
támogatásban. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban résztvevők igénylései szintén egyedi 
elbírálás alá esnek. 

Igényelhető támogatási összeg és jogcím: 

- nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás: 17.200 Ft 

- hallgatói támogatás: 2.800 Ft 

Legfontosabb változások a korábbi gyakorlathoz képest: 

- Az igénylők körének pontosítása; 

- Az igénylésből kizárandók körének pontosítása. 
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A 2013/2014. „Szülőföldön Magyarul” program felhívására összesen közel 256 000 igénylést 
vártak a 6 régióból. A Kormány az 1381/2014.(VII.17.) Korm. határozat 10. pontjában 
felkérte a BGA felett rendelkező Bizottságot, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg 
annak érdekében, hogy az Alap 2014. évben 200 millió forint egyenlegjavulást érjen el. Az 
egyenlegjavulás elérése érdekében az Alap kiadásait 430,5 millió forinttal kellett csökkenteni. 
A Bizottság az 57/2014. (IX.08.) és a 66/2014. (X.07.) számú határozataival a kiadási 
előirányzatok csökkentésre kerültek. Az egyenlegjavulás elérése érdekében tett intézkedések 
alapján az „Oktatás-nevelési támogatások” előirányzat 386 millió forinttal csökkentésre 
került. A fentiekkel összefüggésben a Bizottság úgy rendelkezett, hogy a 3/2014. (I. 15.) 
számú határozatával elfogadott „Szülőföldön magyarul” program felhívásban meghatározott 
„Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás” egy főre jutó éves összegét 
22 400 Ft-ról 17 200 Ft-ra módosítja. 

A felhívásban meghatározott határidőn belül összesen 251.361 fő (ebből 4.908 fő hallgatói 
támogatás) nyújtotta be támogatási igényét. Az egyes régiók lebonyolító szervezeteinek 
javaslatait az Alapkezelő ellenőrizte, majd döntésre továbbította a Bethlen Gábor Alap 
Bizottságának. 

A Bizottság 58/2014. (IX.08.) számú bizottsági határozatában összesen 247 161 fő oktatás-
nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásáról döntött 4.257,9 millió forint 
összegben, továbbá 6,7 millió forint támogatásban részesített 2.405 hallgatót. 

 

A támogatások kifizetésének helyzete régiók szerint a következő: 

Erdély 

Erdélyben a korábbi évhez hasonlóan a kifizetés szakaszosan történik, a támogatottak ennek 
megfelelően heti ütemezésben vehetik át az egyes OTP fiókokban a támogatást. A 
támogatottak értesítéséért a helyi lebonyolító szervezet, Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége, felel. A támogatások kifizetése 2014. szeptember 30-án vette kezdetét és 2014. 
december 31-ig a teljes támogatási összeg 95,40 %-a került átutalásra a támogatottak részére. 

Felvidék 

A támogatottak értesítéséért a helyi lebonyolító szervezet, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége, felel. A támogatások célba juttatását az OTP Bank felvidéki leányvállalata végzi. 
A támogatások kifizetése 2014. október 6-án vette kezdetét. 2014. december 31-ig 46 553 fő 
részére került kifizetésre a támogatás (99,51 %). 

Vajdaság 

A helyi lebonyolító szervezet, a Concordia Minoritatis Hungaricae 2014. szeptember végén 
kezdte meg az igénylők kiértesítését majd 2014. október 10-én megkezdődött a támogatások 
kifizetése. 2014. december 31-ig 24.714 fő részére került kifizetésre a támogatás (98,22 %). 

Kárpátalja 

A támogatottak értesítését a helyi lebonyolító szervezet, a „KMKSZ” Jótékonysági 
Alapítvány végzi. 

A támogatás kifizetésére a helyi lebonyolító szervezet külön számlát nyitott az OTP Banknál, 
mely felett a BGA Zrt. rendelkezik. A kifizetéseket az Alapkezelővel együttműködve 
teljesítette és 2014. december 31-ig a támogatottak 100 %-ához eljutott a támogatási összeg. 

Horvátország 

A támogatások kifizetése a helyi lebonyolító szervezet, a Horvátországi Magyar Pedagógusok 
Fóruma közreműködésével valósult meg. 2014. szeptember 30-án mind az 1.045 fő 
támogatott számára átutalásra került a támogatás (100 %). 
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Muravidék 

Szlovéniában a helyi lebonyolító, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva 
közvetlenül folyósítja a támogatottak részére a támogatási összeget. 2014. szeptember 22-én 
mind a 337 fő támogatott részére megtörtént a támogatási összeg kifizetése (100 %). 

 
4. cím 3. alcím: Magyarság háza program támogatása:  
 
A Teljesített kifizetés a módosított előirányzatnak megfelelően 170,7 millió forint 

A BGA - a BGA tv. 1. § (1a) bekezdése alapján - forrást biztosít a Magyarság Háza 
működéséhez. A költségvetési törvény szerint e célra 2014-ben 216 millió forint került 
meghatározásra. A Bizottság 80/2014. (XII.04.) számú határozatával a Magyarság Háza 
program támogatási összegét 45,3 millió forinttal lecsökkentette, és a felszabaduló forrást az 
Alapkezelő működési költségére csoportosította át. Ennek oka a következő: Egyrészt a 
látogatóközpont megnyitása következtében a Magyarság Háza működtetéséhez szükséges 
2014. évi forrás pontosabban meghatározható lett, másrészt a kiállítás üzemeltetéséhez 
kapcsolódó költségek közül a rezsiköltségek – elkülönített mérőóra hiányában – csak jelentős 
adminisztrációval kerülhetnének kimutatásra, és így a támogatás terhére elszámolásra, ezért 
azt a működésre biztosított keretből célszerűbb biztosítani. 

 

A támogatás terhére a következők valósultak meg: 

A Nemzeti identitás kiállítás, látogató- és oktatás-módszertani központban megvalósítandó 

„Mi Magyarok” című kiállítás kialakítása és annak üzemeltetése 

A kiállítás 2014. október 22-én nyitott meg a sajtó és a szakmai közönség számára. A 
tervezésben 35-40 fő, a kivitelezésben, tervezésben 300 fő vett részt, ami összesen 47.500 
munkaórát jelentett, a kiállítás szakmai tartalmát 7 fős kurátori csoport állította össze szoros 
együttműködésben a Magyarság Háza vezetésével, ill. a Nemzetpolitikai Államtitkársággal. 

A „Mi magyarok” című kiállítás Kosztolányi Dezső által kiválasztott 10 legszebb magyar 
szóra épül, ezen szavak segítségével minden látogató képet kaphat arról, hogy milyenek 
vagyunk mi, magyarok. Ezek a következők: Anya, Gyöngy, Szűz, Ősz, Kard, Vér, Csók,Sír, 
Láng, Szív. 

Az egyes szavakhoz több terem is tartozik, melyek különböző témaköröket dolgoznak fel. Az 
eddigi látogatói statisztika alapján a kiállítást havonta 1500-1900 fő keresi fel, melynek nagy 
részét a megcélzott diákközönség teszi ki. 

A kommunikációs tervnek megfelelően minden kormányhivatal, önkormányzat levélben 
meghívást kapott egy tárlatvezetésre, és kidolgozásra került a korcsoportokra bontott 
múzeumpedagógiai terv is. 

Eddigi tapasztalatok alapján a tárlatvezetések sikeresek, csoportos múzeumpedagógia 
foglalkozások is megvalósultak. 

A kiállítótérhez szorosan kapcsolódó Kosztolányi teremben folyamatosan időszaki kiállítások 
kerülnek megrendezésre. 
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Magyarság Háza rendezvényei 

Programjainkkal a Magyarság Háza egyedi, csak ránk jellemző márkáját építjük, az elfogadott 
éves programstratégia keretében. 

Rendezvényeinket zömmel külhoni közreműködőkkel, vagy külhoni tematikával szervezzük, 
fenntartva az egyensúlyt, úgy hogy a teljes magyar kultúra, így a magyarországi művészek is 
megjelenjenek előadásaikkal 

A rendezvényeink szervezésében az ismétlődés és a rendszeresség elvét követjük, amely a 
tervezhetőség miatt leginkább a gyerekprogramoknál alapvető fontosságú. A 
gyerekprogramokat rendszeressé tettük, a családok beépítették saját programjaikba, minden 
harmadik szombaton várjuk a gyerekeket. Rendezvényeink ennek megfelelően átlagosan a 
100-120 fős nézettségűek, a termeink befogadóképességei szerint. 

Találkozóhelyként működünk: a külhoni megvalósítók, szereplők bemutatkozási lehetőséget 
kapnak a magyarországi közönség előtt. Nemcsak az előadást nézhetik meg a látogatók, 
hanem a helyszín adottságaiból és a szervezésben szem előtt tartott családias hangulatból 
fakadóan beszélgetésre is nyílik alkalmuk egymással. Egy-egy kulturális programban 
egyszerre több művészeti ág is megjelenik. 

Továbbra is jelentős a hasonló küldetésű szervezetekkel való együttműködés. 

A korábbi évekhez képest, minden rendezvénykategóriában megnövekedett az események 
száma és a közönség létszáma. Rendezvényeink összetettek voltak, lehetőség szerint egy 
tematika köré több művészeti területet bevontunk. Az épület adottságait is jobban 
kihasználtuk, a rendezvényekkel új tereket „laktunk” be. 

2012-ben összesen 68 db, 2013-ban 80 rendezvényt valósítottunk meg. 2013 évről 2014-re 
duplájára növekedett a rendezvények száma. A korábbi évekhez képest, minden 
rendezvénykategóriában megnövekedett az események száma és a közönség létszáma, 
kiemelkedően a fiatalok és a gyerekek száma. Az épület adottságait is jobban kihasználtuk, a 
rendezvényekkel új tereket „laktunk” be, mint a kiállítás elhelyezése a „Szélfogó Galériában”. 

 
4. cím 5. alcím: Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 
 
A teljesített kifizetés a módosított előirányzatnak megfelelően 8.062,2 millió forint. 
 
A kifizetések összetételét az alábbi táblázatok szemléltetik: 

       millió forintban, egy tizedessel 

  

2014. évre megítélt 
támogatások figyelembe véve 

a meghiúsulások összegét 
(forint) 

Egyedi kérelmekre fordított támogatási összeg 7.943  

Erdélyi meghívásos pályázatokra fordított támogatási összeg 119,2 

Összesen 8.062,2 
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        millió forintban, egy tizedessel 

A nemzeti jelentőségű egyedi kérelmekre megítélt összegek országonkénti/régiónkénti 
megoszlása 2014-ben 

Ország/régió 

Támogatott 
kérelmek száma 

2014. évre megítélt támogatások 
figyelembe véve a meghiúsulások 

összegét 

(db) 

Erdély 19 4.912  

Vajdaság 24 1.205  

Kárpátalja 16 1.486,9 

Felvidék 12 317,6 

Muravidék 3 16,5 

Horvátország 1 5  

Összesen 75 7.943 

 

 

Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

- nemzeti jelentőségű intézmények (2014-ben meghatározásra kerültek a nemzeti 
jelentőségű intézmények, amelyeket a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) 
iránymutatásai alapján a Bethlen Gábor Alap Bizottsága jelölte ki 16/2014 (II.28.) 
számú határozatában); 

- BGA tv. szerinti szervezetek, magánszemélyek. 

A folyamatosan érkező egyedi kérelmeket az Alapkezelő dolgozza fel, azonban csupán formai 
ellenőrzést végez, a szakmai és összegszerű javaslatot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága teszi meg. A kérelmek a szükséges dokumentumok bekérése után 
előterjesztésre kerülnek a Bizottság részére. 

Az egyedi támogatások, eljárásrendjüket tekintve nem pályázati konstrukcióban nyújtott 
támogatások, hanem a támogatandó cél speciális körülményeit, finanszírozási szükségleteit 
kiemelten kezelő támogatások. 

Az egyedi támogatásokat céljuk szerint az alábbiaknak megfelelően csoportosíthatjuk: 

- Oktatási intézmények támogatása, 

= felsőoktatási intézmények támogatása; 
= szórványoktatási kollégiumok támogatása; 
= bentlakásos közoktatási-köznevelési intézmények támogatása. 

- Egyházi intézmények támogatása, 

- Kulturális programok, rendezvények támogatása, 

- Jogvédő, közösségépítő, kisebbségvédelmi tevékenység támogatása, 

- Beruházások, 

= oktatási intézmények ingatlanfejlesztése; 
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= épület-rehabilitációs tevékenység támogatása. 
= Egyéb (pl. pályázati lebonyolítók, tematikus év támogatásai, stb.) 

 

 

Jelentős beruházások 

Az egyedi támogatások keretén belül több, nemzetstratégiai szempontból jelentős beruházás 
valósul meg. 

 

Erdélyben a legjelentősebb beruházásokat a Sapientia Alapítvány és a Sapientia rendszer 
(Erdélyi Magyar Tudományegyetem és Partiumi Keresztény Egyetem) valósítja meg, 
összesen 2.380.000.000 Ft értékben. 

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem az alábbi beruházások megvalósítására részesült 
támogatásban: 
- Kolozsváron az egyetemi campus építkezési munkálatainak befejezésére 14.400.000 Ft; 

- Marosvásárhelyen a kollégium megépítésére 601.220.000 Ft; 

- Csíkszeredában a meglévő épület rehabilitációjára és az új épületrész megépítésére 
740.000.000 Ft; 

- a 2014 évre tervezett negyedik, sepsiszentgyörgyi helyszín létrehozására 341.000.000 
Ft; 

- Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem beruházásara 683.380.000.000 Ft. 

 

Az Erdélyi Református Egyházkerületnek három jelentősebb beruházásra nyújtottunk 
támogatást: 
- a Kolozsváron beindítandó szakmunkásképző iskola épületének felújítására, összesen 

150.000.000 Ft értékben, 

- az egyházkerület gyűjtő levéltárának és az egyháztörténeti múzeumnak teret adó 
ingatlan felújítására, 154.600.000 Ft összegben, 

- a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium felújítására, 75.000.000 Ft összegben. 

 
A Pro Minoritate Alapítványnak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bizottság döntése alapján 
150.000.000 Ft összegű támogatást nyújtott, a tusnádfürdői kemping újjáépítésének céljára. 

A Studium Alapítvány 2014-ben a sepsiszentgyörgyi orvosi szolgálati lakások építésére 
49.500.000 Ft résztámogatást kapott. 

Kárpátalján az idei évben a legjelentősebb beruházást a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Főiskola valósítja meg. Az intézmény a főiskolának helyet adó főépület felújítási 
munkálatainak folytatására, továbbá a főiskolához tartozó különálló épületrész szakképzési 
intézetté való átalakítására kapott 332.000.000 Ft összegben támogatást. 

Felvidéken a Bodrogközi Magyar Közösség Háza építkezésére biztosított forráshoz 
kapcsolódó támogatáskezelési feladatokat láttuk el. A Bizottság döntése alapján a Rákóczi 
Baráti Köre – Királyhelmec és Vidéke Társulás 352.000.000 Ft összegű támogatásban 
részesült a beruházás megvalósítása érdekében. 
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Nemzeti jelentőségű programokra meghirdetett meghívásos pályázatok Erdélyben 

A Bethlen Gábor Alap Bizottsága a 20/2014. (III.14.) számú határozatában jelölte ki Erdély 
esetében a nemzeti jelentőségű programokat, amelyek támogatása meghívásos pályázat 
keretében történt. 

Öt témakörben került sor pályázat kiírására: 

- Szakmai és kulturális intézmények támogatása; 

- A támogatás célja a romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségfejlesztésben és 
kulturális tevékenységben meghatározó szerepet vállaló intézmények működésének 
és/vagy programjainak támogatása. A keretösszeg 67.900.000 Ft, az igényelhető 
támogatás mértéke 600.000 Ft – 5.000.000 Ft. 

- Felsőoktatási háttérintézmények támogatása; 

- A támogatás célja a romániai illetőségű, a magyar nyelvű felsőoktatáshoz kapcsolódó 
háttérintézmények működésének és/vagy programjainak támogatása. 

- A keretösszeg 21.700.000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 600.000 Ft – 5.000.000 
Ft. 

- Kiadványok, folyóiratok, szaklapok megjelentetésének támogatása; 

- A támogatás célja kulturális és tudományos médiatámogatási program keretében 
kiadványok, folyóiratok, szaklapok megjelentetésének támogatása. 

- A keretösszeg 18.000.000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 1.000.000 Ft – 
3.000.000 Ft. 

- Színházak, bábszínházak, táncegyüttesek támogatása; 

- A támogatás célja romániai illetőségű, a határon túli magyar közösségfejlesztésben, a 
magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében és átadásában szerepet vállaló 
színházak, bábszínházak, táncegyüttesek működésének és/vagy programjainak 
támogatása. 

- A keretösszeg 50.400.000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 1.000.000 Ft – 
2.500.000 Ft. 

- Szórványkollégiumok támogatása, illetve iskolabusz program támogatása; 

A támogatás célja romániai illetőségű, a magyar anyanyelvi és nemzeti önazonosság 
megőrzését elősegítő szórványkollégiumok működtetésének és/ vagy programjainak illetve 
iskolabusz program támogatása. 

A keretösszeg 38.900.000 Ft, az igényelhető támogatás mértéke 300.000 Ft – 3.000.000 Ft. 

128 szervezet kapott meghívást pályázat benyújtására, amelyből két pályázó nem élt a 
lehetőséggel, így 126 szervezet számára ítélt meg a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező 
Bizottság, az 51/2014.(V.30.) számú határozatában, összesen 196 900 000 Ft összegű 
támogatást. A támogatási szerződések megkötése minden esetben megtörtént, a támogatási 
összegek kiutalásra kerültek a támogatottak részére. 

Négy esetben a megküldött elszámolási dokumentáció alapján a pályázat lezárása megtörtént, 
azonban a pályázatok nagy részének futamideje 2014. március 1. és 2015. február 28. közötti 
időszakra esik, így azok ellenőrzése és lezárása folyamatban van. 
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4. cím 6. alcím: Egyéb támogatások 
 
A Módosított előirányzat 3.866millió forint volt, a teljesítés 3.803 millió forint lett. 
 
Ezen az alcímen is történtek kifizetések egyedi kérelmek és pályázatok (nyílt és meghívásos) 
alapján. 
 
 
A kifizetett összegeke megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze: 

        millió forintban, egy tizedessel 

  

2014. évre megítélt támogatások 
figyelembe véve a meghiúsulások 

összegét  

Egyedi kérelmekre fordított támogatási összeg 3.056,5 

Nyílt pályázati keret 592,9 

Meghívásos pályázatokra fordított támogatási összeg 153,6 

Összesen 3.803  

 

 

 millió forintban, egy tizedessel 

Az egyedi kérelmekből az egyéb támogatások terhére megítélt összegek 
országonkénti/régiónkénti megoszlása 2014-ben 

Ország/régió 

Támogatott 

kérelmek száma 
2014. évre megítélt támogatások 
figyelembe véve a meghiúsulások 

összegét  
(db) 

Erdély 37 1.578,5 

Vajdaság 38 178,9 

Kárpátalja 23 290,5 

Felvidék 27 527,2 

Magyarország 28 474,8 

Muravidék 3 3,2 

Horvátország 3 2,6 

Diaszpóra 2 0,8 

Összesen 161 3.056,5 

 

„A magyar kultúráért és oktatásért” pályázatok 

2014-ben rendelkezésre álló keretösszeg 600.000.000 Ft volt. Ebből 400.000.000 Ft központi 
felhívás, 200.000.000 Ft regionális pályázati felhívás (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja 
vonatkozásában) keretében lett meghirdetve. A regionális pályázati felhívások a helyi 
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közösségek javaslatait figyelembe véve, a helyi igényeknek megfelelően kerültek 
megfogalmazásra. Célunk volt, hogy mind a központi mind a regionális felhívások egyidőben, 
de más-más beadási határidőkkel jelenjenek meg lehetőleg minél korábbi időpontban, hogy az 
év közbeni programok lebonyolításában ne legyen fennakadás abban az esetben sem, ha a 
támogatott nem tudja megelőlegezni a program költségét.  

A nyílt pályázati felhívások 2014. január 15-én jelentek meg. Megvalósítási időszak: 2014. 
január 1. – 2014. december 31. 
 

Legfontosabb változások a pályázati gyakorlatban a korábbiakhoz képest: 

- 2014-ben a megvalósítási időszak teljes naptári évre vonatkozik, lehetővé téve az új 
pályázók részére azt, hogy a teljes évre vonatkozó programjaikra, működésükre 
vonatkozóan pályázzanak. 

- A pályázatokat kizárólag elektronikus formában az új Nemzetpolitikai Informatikai 
Rendszer (NIR) segítségével lehetett benyújtani. 

- A tavalyi évhez képest változás, hogy a működési és fejlesztési támogatásokra irányuló 
pályázati tárgyak összevonásra kerültek, ezzel lehetővé téve a program és nem program-
jellegű, azaz működési támogatások elkülönítését, egyben csökkentve az 
adminisztrációt, hiszen a fejlesztési támogatások is nagymértékben közvetlen működési 
célokat szolgálnak. 

- a pályázók a NIR rendszer segítségével elektronikus formában csatolták a döntés 
meghozatalához és a támogatás utalásához szükséges mellékleteket, melyeket a 
szerződéskötéshez nem szükséges ismételten papír alapon benyújtani. 

- A NIR rendszer használatának segítségével a korábbi évek gyakorlatához képest 
kevesebb hibás, hiányos pályázat érkezett. Hiánypótlásra a pályázóknak egyszer volt 
lehetőségük. 

Az Alapkezelő az előző évek gyakorlatához hasonlóan nyílt napok keretében tartott 
tájékoztatást a régiókban a pályázatok benyújtásával kapcsolatosan. 
 
„A magyar kultúráért és oktatásért” pályázatokra vonatkozó keretösszeg több éve változatlan. 

A pályázatok száma viszont tovább nőtt (2012-ben a beadott központi és regionális 
pályázatok száma: 3.276, 2013-ban 4.025, 2014-ben 4.176). 

Központi pályázati felhívások 

 

Igényelhető támogatási összeg: 

- Erdély, Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja esetében 600.000 Ft – 5.000.000 Ft közötti 
összeg. 

- Horvátország, Szlovénia esetében 200.000 – 5.000.000 Ft közötti összeg 

- Magyarország esetében 200.000 – 4.000.000 Ft közötti összeg. 

- A pályázati tárgyakhoz a pályázati felhívás nem rendelt konkrét keretösszeget. A teljes 
támogatási keretösszeg 400.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és 
minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap 
Bizottsága döntött. 
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A 2014. év központi pályázati felhívás tárgyai: 
A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok 
támogatása 

- a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző 
programok támogatása, különös tekintettel a szórványprogramokra; 

- egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek); 

- magyar nyelvű köznevelési (oktatási- nevelési) programok támogatása, különös 
tekintettel az általános iskolák felső tagozatosainak programjaira a tehetséggondozás, a 
személyiségfejlesztés, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli 
közösségszervezés és pályaválasztás témaköreiben; 

-  magyar nyelvű szakképzési, felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos 
kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása; 

- iskolabusz-üzemeltetés; 

- amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása. 

 

A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása 

- magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás; 

- szakmai kiadványok támogatása; 

- honlap létrehozása és fejlesztése; 

- dokumentum- és kisjátékfilm-készítés. 

 
Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, 
gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar 
közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása 

- jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázati kör részére működési kiadások 
támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, 
szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek); 

- országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz 
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések; 

- a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása; 

- korábbi években megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása; 

- magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények infrastrukturális 
fejlesztése. 

 

A központi pályázati felhívásunkra a beérkezett pályázatok száma összesen 2023 (25 db 
pályázattal több, mint 2013-ban) volt. 

A központi pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok száma 

Régió Beérkezett pályázatok összesen (db) Érvényes pályázatok (db) 

Felvidék 319 314 

Kárpátalja 183 183 
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Erdély 

Vajdaság

Horvátország

Muravidék

Magyarország

Összesen

 

Az értékelési folyamat során alkalmazott támogatási elvek:

Tartalmi értékelés szempontjai:

- A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvet
határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának meger
érték

- A pályázott projekt országos vagy regionális vagy helyi jelent

- A pályázott projekt célja a szórvány
meg

- A pályázat kell
összefüggés van.

Pénzügyi értékelési szempontok:

- A szöveges indoklás alátámasztja a részletes

- A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban 
vannak a vállalt szakmai feladatokkal;

- A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztja a tervezett költségeket.

 

A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás 
esetében:

A központi pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 7,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének 23,3%
pályázat során a pályázati keretösszeg.

 

 

 

 

Vajdaság 

Horvátország 

Muravidék 

Magyarország 

Összesen 

Az értékelési folyamat során alkalmazott támogatási elvek:

Tartalmi értékelés szempontjai:

A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvet
határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának meger
értékőrző és közösségfejleszt

A pályázott projekt országos vagy regionális vagy helyi jelent

A pályázott projekt célja a szórvány
megőrzését, er

A pályázat kell
összefüggés van.

Pénzügyi értékelési szempontok:

A szöveges indoklás alátámasztja a részletes

A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban 
vannak a vállalt szakmai feladatokkal;

A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztja a tervezett költségeket.

A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás 
esetében: 

A központi pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 7,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének 23,3%
pályázat során a pályázati keretösszeg.

Az értékelési folyamat során alkalmazott támogatási elvek:

Tartalmi értékelés szempontjai:

A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvet
határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának meger

ő és közösségfejleszt

A pályázott projekt országos vagy regionális vagy helyi jelent

A pályázott projekt célja a szórvány
rzését, erősítését szolgálja;

A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhet
összefüggés van. 

Pénzügyi értékelési szempontok:

A szöveges indoklás alátámasztja a részletes

A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban 
vannak a vállalt szakmai feladatokkal;

A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztja a tervezett költségeket.

A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás 

A központi pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 7,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének 23,3%
pályázat során a pályázati keretösszeg.

Az értékelési folyamat során alkalmazott támogatási elvek:

Tartalmi értékelés szempontjai: 

A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvet
határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának meger

 és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálja;

A pályázott projekt országos vagy regionális vagy helyi jelent

A pályázott projekt célja a szórvány
sítését szolgálja; 

en kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhet

Pénzügyi értékelési szempontok: 

A szöveges indoklás alátámasztja a részletes

A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban 
vannak a vállalt szakmai feladatokkal;

A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztja a tervezett költségeket.

A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás 

A központi pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 7,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének 23,3%
pályázat során a pályázati keretösszeg. 
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Az értékelési folyamat során alkalmazott támogatási elvek:

A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvet
határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának meger

 tevékenységének támogatását szolgálja;

A pályázott projekt országos vagy regionális vagy helyi jelent

A pályázott projekt célja a szórványmagyarság magyar nemzeti azonosságtudatának 

en kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhet

A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket;

A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban 
vannak a vállalt szakmai feladatokkal; 

A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztja a tervezett költségeket.

A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás 

A központi pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 7,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének 23,3%

Az értékelési folyamat során alkalmazott támogatási elvek: 

A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvet
határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának meger

 tevékenységének támogatását szolgálja;

A pályázott projekt országos vagy regionális vagy helyi jelent

magyarság magyar nemzeti azonosságtudatának 

en kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhet

költségtáblázatban tervezett összegeket;

A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban 

A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztja a tervezett költségeket.

A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás 

A központi pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 7,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének 23,3%

 

A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető
határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának meger

 tevékenységének támogatását szolgálja;

A pályázott projekt országos vagy regionális vagy helyi jelentőségű; 

magyarság magyar nemzeti azonosságtudatának 

en kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhet

költségtáblázatban tervezett összegeket;

A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban 

A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztja a tervezett költségeket.

A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás 

A központi pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 7,3%-nak támogatására, a 
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének 23,3%-ára nyújtott
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A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a
határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerő

 tevékenységének támogatását szolgálja; 

 

magyarság magyar nemzeti azonosságtudatának 

en kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi 

költségtáblázatban tervezett összegeket;

A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban 

A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztja a tervezett költségeket.

A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás 

nak támogatására, a 
ára nyújtott fedezetet jelen 

űzésének, a 
határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, 

magyarság magyar nemzeti azonosságtudatának 

en kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi 

költségtáblázatban tervezett összegeket; 

A tervezett kiadási költségsorok a projekt megvalósításához indokoltak és összhangban 

A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztja a tervezett költségeket. 

A beérkezett érvényes valamint a támogatott pályázatok száma a központi felhívás 

 

nak támogatására, a 
fedezetet jelen 
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Regionális pályázati felhívások 

 

A nyílt pályázati keretösszeg egyharmadára – 200.000.000 Ft összegre –a határon túli 
közreműködő szervezetek által javasolt pályázatok kerültek befogadásra, mivel a lebonyolító 
szervezetek egyben pályázatkezelő és javaslattevő tevékenységet is folytatnak. A regionális 
pályázati felhívásokra a beérkezett pályázatok száma összesen 2.153 volt (126 db pályázattal 
több mint 2013-ban), régiónkénti bontását a következő táblázat tartalmazza: 

A regionális pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok száma és keretösszege 

Régió Beérkezett pályázatok 
összesen (db) 

Érvényes pályázatok 
(db) 

Keretösszeg (forint) 

Felvidék 436 435 46.000.000 

Kárpátalja 214 214 30.000.000 

Erdély 1.004 1.003 84.000.000 

Vajdaság 499 495 40.000.000 

Összesen 2.153 2.147 200.000.000 

 

A régió specifikus pályázati felhívások Erdély, Kárpátalja és Felvidék esetében: 

- A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programok és ahhoz kapcsolódó 
tevékenységek támogatása 

- A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, kiadványok támogatása 

- A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása 

- Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek, illetve egyház által fenntartott 
oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének támogatása 

Vajdaság esetében a helyi sajátosságok figyelembevételével a pályázati felhívást kilenc 
tárgyban hirdette meg az Alapkezelő az alábbiak szerint: 

- A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által 
fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak 
támogatása. 

- A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások. 

- A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások. 

- A magyar tudományos életet szolgáló támogatások. 

- A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások. 

- A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása. 

- A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil 
szervezetek támogatása. 

- Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, rezsi jellegű 
fenntartási költségeinek támogatása 

- működési kiadások támogatása:(személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi 
eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és iroda-
fenntartási költségek). 

- A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása. 
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A régiós felhívásokra beérkezett érvényes, valamint a támogatott pályázato
a következ

A régiós pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 18,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének ~33,1%
keretösszeg.

„A magyar kultúráért és oktatásért” 
Alapkezel
el 2014. április 17
továbbította. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága 38/2014. (V.12.) számú határozatában döntött 
a beérkezett pályázatokról.

A támogatási döntést követ
szerződést az Alapkezel
pedig a támogatott mulasztása következtében az Alapkezel
támogatott pályázó a támogatási összeget a szerz
Alap számlájára, mivel a

A központi pályázati felhívás támogatott pályázataiból a meghiúsult támogatások 
számát 

Régió/Ország

Felvidék 

Kárpátalja 

Erdély  

Vajdaság 

Horvátország

Muravidék

Magyarország

Összesen

 

A régiós felhívásokra beérkezett érvényes, valamint a támogatott pályázato
a következő grafikon tartalmazza:

A régiós pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 18,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének ~33,1%
keretösszeg. 

„A magyar kultúráért és oktatásért” 
Alapkezelő előkészítése alapján a szakmai Kollégium döntési javaslattétel formájában végezte 
el 2014. április 17
továbbította. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága 38/2014. (V.12.) számú határozatában döntött 
a beérkezett pályázatokról.

A támogatási döntést követ
ődést az Alapkezel

pedig a támogatott mulasztása következtében az Alapkezel
támogatott pályázó a támogatási összeget a szerz
Alap számlájára, mivel a

A központi pályázati felhívás támogatott pályázataiból a meghiúsult támogatások 
számát – régiós bontásban 

Régió/Ország 

Támogatott 
pályázatok 

Felvidék  

Kárpátalja  

 

Vajdaság  

Horvátország 

Muravidék 

Magyarország 

Összesen 

A régiós felhívásokra beérkezett érvényes, valamint a támogatott pályázato
 grafikon tartalmazza:

A régiós pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 18,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének ~33,1%

„A magyar kultúráért és oktatásért” 
őkészítése alapján a szakmai Kollégium döntési javaslattétel formájában végezte 

el 2014. április 17-én tartott ülésén, majd javaslatát a Bethlen Gábor Alap
továbbította. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága 38/2014. (V.12.) számú határozatában döntött 
a beérkezett pályázatokról. 

A támogatási döntést követően a központi keretb
dést az Alapkezelő, mivel a t

pedig a támogatott mulasztása következtében az Alapkezel
támogatott pályázó a támogatási összeget a szerz
Alap számlájára, mivel a támogatási célt nem tudta megvalósítani.

A központi pályázati felhívás támogatott pályázataiból a meghiúsult támogatások 
régiós bontásban – 

Támogatott 
pályázatok 

száma 

(db) 

120 

73 

267 

67 

26 

35 

31 
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A régiós felhívásokra beérkezett érvényes, valamint a támogatott pályázato
 grafikon tartalmazza: 

A régiós pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 18,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének ~33,1%

„A magyar kultúráért és oktatásért” pályázatokra a beérkezett pályázatok elbírálását az 
készítése alapján a szakmai Kollégium döntési javaslattétel formájában végezte 

én tartott ülésén, majd javaslatát a Bethlen Gábor Alap
továbbította. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága 38/2014. (V.12.) számú határozatában döntött 

A támogatási döntést követően a központi keretb
, mivel a támogatott lemondott a támogatási összegr

pedig a támogatott mulasztása következtében az Alapkezel
támogatott pályázó a támogatási összeget a szerz

támogatási célt nem tudta megvalósítani.

A központi pályázati felhívás támogatott pályázataiból a meghiúsult támogatások 
 a következő

Megkötött 
szerződések 

száma

(db) 

120 

73 

267 

67 

26 

35 

30 

618 

A régiós felhívásokra beérkezett érvényes, valamint a támogatott pályázato

A régiós pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 18,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének ~33,1%

pályázatokra a beérkezett pályázatok elbírálását az 
készítése alapján a szakmai Kollégium döntési javaslattétel formájában végezte 

én tartott ülésén, majd javaslatát a Bethlen Gábor Alap
továbbította. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága 38/2014. (V.12.) számú határozatában döntött 

en a központi keretbő
ámogatott lemondott a támogatási összegr

pedig a támogatott mulasztása következtében az Alapkezel
támogatott pályázó a támogatási összeget a szerződés megkötését követ

támogatási célt nem tudta megvalósítani.

A központi pályázati felhívás támogatott pályázataiból a meghiúsult támogatások 
a következő táblázat tartalmazza:

Megkötött 
ődések 

száma 

 

Szerző
előtt visszalépett 
pályázók száma

 

 

 

A régiós felhívásokra beérkezett érvényes, valamint a támogatott pályázato

A régiós pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 18,3%
támogatásra javasolt pályázatok igényelt összegének ~33,1%-ára nyújtott fedezetet a pályázati 

pályázatokra a beérkezett pályázatok elbírálását az 
készítése alapján a szakmai Kollégium döntési javaslattétel formájában végezte 

én tartott ülésén, majd javaslatát a Bethlen Gábor Alap
továbbította. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága 38/2014. (V.12.) számú határozatában döntött 

en a központi keretből egy támogatott pályázóval nem kötött 
ámogatott lemondott a támogatási összegr

pedig a támogatott mulasztása következtében az Alapkezelő felmondta a szerz
támogatott pályázó a támogatási összeget a szerződés megkötését követ

támogatási célt nem tudta megvalósítani.

A központi pályázati felhívás támogatott pályázataiból a meghiúsult támogatások 
 táblázat tartalmazza:

Szerződéskötés 
őtt visszalépett 

pályázók száma 

(db) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

A régiós felhívásokra beérkezett érvényes, valamint a támogatott pályázato

A régiós pályázatok esetében a teljes beérkezett pályázati igény 18,3%-nak támogatására, a 
ára nyújtott fedezetet a pályázati 

pályázatokra a beérkezett pályázatok elbírálását az 
készítése alapján a szakmai Kollégium döntési javaslattétel formájában végezte 

én tartott ülésén, majd javaslatát a Bethlen Gábor Alap
továbbította. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága 38/2014. (V.12.) számú határozatában döntött 

l egy támogatott pályázóval nem kötött 
ámogatott lemondott a támogatási összegr

ő felmondta a szerz
dés megkötését követő

támogatási célt nem tudta megvalósítani. 

A központi pályázati felhívás támogatott pályázataiból a meghiúsult támogatások 
 táblázat tartalmazza: 

tt visszalépett 
 

Az 
Alapkezel
felmondta a 
megkötött 
szerződést

(db) 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

A régiós felhívásokra beérkezett érvényes, valamint a támogatott pályázatok tételszámát 

nak támogatására, a 
ára nyújtott fedezetet a pályázati 

pályázatokra a beérkezett pályázatok elbírálását az 
készítése alapján a szakmai Kollégium döntési javaslattétel formájában végezte 

én tartott ülésén, majd javaslatát a Bethlen Gábor Alap Bizottságához 
továbbította. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága 38/2014. (V.12.) számú határozatában döntött 

l egy támogatott pályázóval nem kötött 
ámogatott lemondott a támogatási összegről, két esetben 

 felmondta a szerződést. Négy 
dés megkötését követően visszautalta az 

A központi pályázati felhívás támogatott pályázataiból a meghiúsult támogatások 

Alapkezelő 
felmondta a 
megkötött 

ődést 

 

A támogatási 
összeget 

visszautalt 
pályázók 

száma

(db)

k tételszámát 

 

nak támogatására, a 
ára nyújtott fedezetet a pályázati 

pályázatokra a beérkezett pályázatok elbírálását az 
készítése alapján a szakmai Kollégium döntési javaslattétel formájában végezte 

Bizottságához 
továbbította. A Bethlen Gábor Alap Bizottsága 38/2014. (V.12.) számú határozatában döntött 

l egy támogatott pályázóval nem kötött 
l, két esetben 
ődést. Négy 

en visszautalta az 

A központi pályázati felhívás támogatott pályázataiból a meghiúsult támogatások 

A támogatási 
összeget 

visszautalt 
pályázók 

száma 

(db) 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

4 
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A regionális pályázati felhívás támogatott pályázatai közül 14 esetben nem került sor 
szerződéskötésre, mivel 5 esetben a támogatott lemondott a támogatási összegről, 9 esetben 
pedig a támogatott mulasztása következtében a támogatási döntés hatályát vesztette, így nem 
kerülhetett sor a szerződés megkötésére. Két esetben a támogatott mulasztásából adódóan az 
Alapkezelőnek a már megkötött szerződést fel kellett bontania. Négy esetben a támogatott a 
teljes támogatási összeget visszautalta. Régiók szerinti adatokat a következő táblázat mutatja 
be: 

Régió 

Támogatott 
pályázatok 

száma 

(db) 

Megkötött 
szerződések 

száma 

(db) 

Szerződéskötés 
előtt visszalépett 
pályázók száma 

(db) 

Az Alapkezelő 
felmondta a 
megkötött 

szerződést/ vagy a 
támogatási döntés 
hatályát vesztette 

(db) 

A támogatási 
összeget 

visszautalt 
pályázók 

száma 

(db) 

Felvidék  299 296 3 0 1 

Kárpátalja 155 155 0 0 0 

Erdély  407 403 2 7 3 

Vajdaság  263 259 0 4 0 

Összesen 1.124 1.113 5 11 4 

 

A visszautalt támogatási összegek, illetve a visszalépések következtében felszabaduló 
támogatási összegek az Alap szabad forrásának összegét növelték, melyek az Alapból nyújtott 
támogatásokra lettek felhasználva. 

Az Alapkezelőhöz 13 központi és 32 régiós támogatás esetében érkezett szerződésmódosítási 
kérelem. A beérkezett kérelmek döntő részének esetében a költségtáblázat illetve a 
megvalósítási időszak módosítását kérték a támogatottak. Az Alapkezelő minden olyan 
esetben engedélyezte a módosítást, amikor az a támogatási cél bizottsági döntés szerinti 
megvalósításával összhangban volt. 

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program 

A BGA Bizottsága a 85/2013. (XI.20.) számú határozattal 25 pályázót részesített 
támogatásban a 2013/2014-es tanévben. 

A nyertes pályázókkal a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2013-ban szerződést kötött, melynek 
értelmében a támogatási összegek második és harmadik részletének utalására – a szakmai 
feladatok elvégzéséről szóló beszámolók elfogadását követően – 2014-ben került sor.  

A korábbi évek jó pályázati konstrukcióival azonos elvek és eljárásrend szerint az Alapkezelő 
a 2014/2015-ös tanévre is meghirdette 25 fő részére a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat. 
Az ösztöndíj összege változatlanul 600 000 Ft/fő/év. 

Pályázat beadási határideje 2014. június 23-án lejárt, az felhívásra összesen 29 pályázat 
érkezett be az Alapkezelőhöz. A BGA Bizottsága az 59/2014. (IX.08.) számú határozattal 25 
pályázót részesített támogatásban. 

A szerződéskötéshez kapcsolódó ajánlatok kiküldésre kerültek. A támogatott pályázók 2014. 
október 13-án „Évindító Szakmai Szemináriumon” vettek részt Budapesten, a Magyarság 
Házában. 

Az ösztöndíjasok részére a támogatás első részlete (tanév első négy hónapjára járó 200.000 
Ft) átutalásra került.  
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A Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) által megküldött I. szakmai feladatot az ösztöndíjasok 
november 27-én kapták meg. A BÜK-kel egyeztetve a feladat beküldésének határideje 2015. 
január 5. volt. 

A program szakmai pillérének erősítése érdekében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságával együttműködve a „Közösségi szerepvállalás a Kárpát-medencében” 
címmel megrendezésre kerülő szakmai szemináriumon részt vettek az ösztöndíjas hallgatók.   

A támogatás második és harmadik részlete - a szakmai feladatok elvégzését követően - 2015-
ben illeti meg az ösztöndíjasokat. 

 

„2014 külhoni magyar felsősök éve” 

A Magyar nemzetpolitika – A nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentum alapján a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság meghirdette 2012-ben a „2012 a külhoni magyar óvodák 
évét”, „2013-ban a 2013 a külhoni magyar kisiskolások évét”, 2014-ben a külhoni magyar 
felsős diákok (5-8. osztály) évét. 

A tematikus évek fókuszában az adott életkornak megfelelő oktatásban résztvevő gyermekek 
és a köréjük fonódó közösségek állnak. 

A tematikus programok célja, a külhoni magyar szülők meggyőzése arról, hogy anyanyelvi 
oktatási intézménybe írassák be gyermekeiket, hiszen az oktatási intézmények biztosítják a 
külhoni magyarság legszélesebb rétegeinek közvetlen elérését. 

A felhívást követően, a pályázatok benyújtására 2014. március 17. és 2014. március 31. 
közép-európai idő szerint déli 12.00 óra között volt lehetőség. Elektronikus úton 97 db 
pályázat érkezett, melyből 96 db érvényes, 1 db érvénytelen volt. Postai úton további 6 db 
(érvényes) pályázat érkezett a felhívásra. 

A 39/2014. (IV.25.) és a 47/2014 (V.22) számú Bizottsági határozatokban foglaltak szerint 
102 érvényes pályázat támogatása valósul meg az idei tematikus év során. 

A „2014 a külhoni magyar felsősök éve program keretében külhoni magyar felső tagozatosok 

körében osztályfőnöki feladatokat ellátó természetes személyek részvételének biztosítása és 

támogatása módszertani továbbképzési programon” címen meghirdetett, valamint a „Külhoni 

magyar óvoda- és iskolapedagógusok együttműködésével megszervezett (legalább 2 

pedagógus) magyar nyelvű pedagógiai programok, módszerek alkalmazásának támogatása” 
címen meghirdetett pályázati felhívás támogatott pályázóinak száma, országonkénti 
bontásban: 

 

Régió Együttműködésben 
megvalósuló programok 

támogatottjai 

(db) 

Osztályfőnökök részére 
szervezett továbbképzés 

résztvevői 

(db) 

Erdély 39 20 

Felvidék 11 2 

Vajdaság 5 11 

Kárpátalja 5 9 

Összesen 60 42 
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A támogatottak által postázott eredeti pályázati dokumentáció feldolgozása, valamint az 
osztályfőnöki továbbképzésen és az együttműködés során megvalósuló programokon 
résztvevők számára a támogatási összegek átutalása megtörtént. A Balatonőszödön 
megrendezett egy hetes képzésen a támogatottak teljes létszámban (42 fő támogatott) 
megjelentek. 

Az osztályfőnöki továbbképzésben részesülők szakmai beszámolóinak 2014. október 30. volt 
a beérkezési határideje. A pedagógusok a megszerzett tudás felhasználásáról megírt fényképes 
beszámolóikat elküldték, a 42 támogatás lezárása sikeresen megtörtént. 

Az együttműködésben megvalósuló, nyáron megszervezett programokról folyamatosan 
érkeztek a fényképekkel illusztrált szakmai beszámolók. A négy, külön időpontban 
megvalósított programsorozat összegző beszámolójának és az eredeti jelenléti íveknek a 
beküldési határideje 2014. december 31. volt, melyek értékelése, hiánypótlása és a támogatási 
program lezárása 2015. január – február folyamán megtörtént. 

Az egyedi támogatások közül a feladat jellegére tekintettel kiemelendő az Erzsébet-tábor 
„Határtalan túra” programjában való közreműködés. 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2014-ben is meghirdette a „Határtalan túra” 
elnevezésű pályázatot 1000 fő szórványhelyzetben élő határon túli gyermek Balaton környéki 
táboroztatására, illetve további 560 fő táborozásáról gondoskodna Erdélyben, az ivói tábor 
helyszínén a „Nyári tábor a Madarasi Hargitán” elnevezésű programmal. A Bethlen Gábor 
Alap Bizottsága az 53/2014 (V.30.) határozattal összesen 22.163.992,- Ft-ot biztosított az 
„Egyéb támogatások” előirányzat terhére a határon túli gyermekek Erzsébet-táborba való 
utaztatásának költségeire. 

 

 

 

5. cím: Alapkezelő működési költségei 
 
A Módosított előirányzat: 856,0 millió forintot tett ki, a teljesített kifizetés 855,6 millió forint 
lett 

A BGA 2014. évi költségvetésében - az előző évvel azonosan - 810 millió forint összegben 
került meghatározásra az Alap működtetésével kapcsolatos kiadásokra fordítható összeg. Év 
közben összesen 46 millió forinttal növekedett ez az előirányzat, a következők szerint: 

- 0,1 millió forintot biztosított a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az egyik 
átadott forrás kezelésével kapcsolatban felmerülő bankköltségek fedezetére, 

- 0,6 millió forint az előző évben ezen az előirányzaton keletkezett maradvány 
jóváhagyásából származik, 

- 45,3 millió forint a Magyarság Háza program támogatási összegének 
átcsoportosításából származik. Az átcsoportosításra a következők miatt került sor: 
Egyrészt a látogatóközpont megnyitása következtében a Magyarság Háza 
működtetéséhez szükséges 2014. évi forrás pontosabban meghatározható lett, másrészt a 
kiállítás üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek közül a rezsiköltségek – elkülönített 
mérőóra hiányában – csak jelentős adminisztrációval kerülhetnének kimutatásra, és így 
a támogatás terhére elszámolásra, ezért azt a működésre biztosított keretből célszerűbb 
biztosítani. 

A fentiek szerint a BGA– céltámogatások nélküli – költségvetési bevételének 7,7 %--át tették 
ki a működtetési kiadások, amely a BGA törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott 
maximális mértéktől 2,3 % ponttal alacsonyabb. Év közben azonban az BGA jelentős összegű 
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– célhoz kötött felhasználású – forrást vett át, melyek döntő része a kezeléssel kapcsolatosan 
felmerülő költségekre nem biztosított fedezetet. Ha az Alap rendelkezésére álló felhasználható 
bevételéhez viszonyítjuk a működtetési költségeket, akkor reálisabb értéket kapunk, ez 4,8%. 

Az „Alapkezelő működési költségei” előirányzati soron rendelkezésre álló forrás terhére a 
támogatások átutalásával kapcsolatosan jelentkező bankköltség, tranzakciós díj, a 
támogatások elszámolásából származó árfolyamveszteség, összesen 60,1 millió forint, 
valamint az Alapkezelő részére működtetési költség fedezeteként átadott 795,5 millió forint 
került kimutatásra. 

 

Az Alapból 2014-ben nyújtott támogatások közgazdasági jellemzői 

 

A pályázat útján elnyert és az egyedi kérelmek alapján nyújtott támogatások pénzügyileg 
teljesített kiadásainak közgazdasági osztályozás szerinti megoszlása az alábbi: 

Közgazdasági osztályozás szerinti jogcím 
Adatok 

(millió forint) 
Megoszlás (%) 

Működési célú támogatások államháztartáson belül 125,7 0,8 

Működési célú támogatások államháztartáson kívül 10.368,1 62,9 

- ebből külföldre folyósított támogatás összege 10.118,3 - 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
kívül 

5.975,2 36,3 

- ebből külföldre folyósított támogatás összege 5.679,5 - 

Összesen 16.469,0 100,0 

 

A fenti táblázatból megállapítható, hogy az Alapból folyósított támogatások 95,9 %-a határon 
túli szervezeteknek illetve magánszemélyeknek került folyósításra. 

Egyéb kiadásként került kimutatásra a Határtalanul program átadása miatt az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma részére teljesített átutalás, valamint az előző években átvett 
források elszámolásakor keletkezett maradványok visszautalása a forrást biztosítók részére. 
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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

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

KIADÁSOK 15 344,3 11 107,5 -- 17 358,0--3 654,33 046,611 107,5 17 808,4

3. Központi előirányzat 15 344,3 11 107,5 -- 17 358,0--3 654,33 046,611 107,5 17 808,4

15 344,3 11 107,5 -- 17 358,0--3 654,33 046,611 107,5 17 808,4

BEVÉTELEK 15 700,3 11 107,5 -- 17 578,1--3 423,83 046,611 107,5 17 577,9

3. Központi előirányzat 15 700,3 11 107,5 -- 17 578,1--3 423,83 046,611 107,5 17 577,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXV.  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

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás ( 16014 Elkülönített állami pénzalapok elszámolásai )2

Eseti támogatás ( 16014 Elkülönített állami pénzalapok elszámolásai )32

BEVÉTELEK 11 612,8 11 107,5 -- 14 154,1----3 046,611 107,5 14 154,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 612,8 11 107,5 -- 14 154,1----3 046,611 107,5 14 154,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

11 612,8 11 107,5 -- 14 154,1------11 107,5 14 154,1

Egyéb bevétel ( 16014 Elkülönített állami pénzalapok elszámolásai )3

BEVÉTELEK 4 087,5 -- -- 3 424,0--3 423,8---- 3 423,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 868,9 -- -- 824,1--824,1---- 824,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

868,9 -- -- 824,1-------- 824,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 095,0 -- -- 2 530,0--2 530,0---- 2 530,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3 095,0 -- -- 2 530,0-------- 2 530,0

4 Működési bevételek 0,4 -- -- 1,0--0,9---- 0,9

 / 8 Kamatbevételek 0,4 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 1,0-------- 0,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök 123,2 -- -- 68,9--68,8---- 68,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 123,2 -- -- 68,9-------- 68,8

Alapból nyújtott támogatások ( 0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális,  közösségi és hitéleti 
tevékenységek és szolgáltatások )

4

Oktatás-nevelési támogatás ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )14

KIADÁSOK 4 442,1 4 820,0 -- 4 433,0------4 820,0 4 820,0

1 Működési költségvetés 4 439,6 4 820,0 -- 4 424,9------4 820,0 4 811,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 439,6 4 820,0 -- 4 424,9------4 820,0 4 811,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 439,6 4 820,0 -- 4 424,9------4 820,0 4 811,9

2 Felhalmozási költségvetés 2,5 -- -- 8,1-------- 8,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,5 -- -- 8,1-------- 8,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2,5 -- -- 8,1-------- 8,1

Határtalanul! program támogatása ( 0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális,  közösségi és hitéleti 
tevékenységek és szolgáltatások )

24

KIADÁSOK 457,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 457,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 457,9 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXV.  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 350,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 107,6 -- -- ---------- --

Magyarság Háza program támogatása ( 0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális,  közösségi és hitéleti 
tevékenységek és szolgáltatások )

34

KIADÁSOK 939,0 216,0 -- 170,7---45,3--216,0 170,7

1 Működési költségvetés -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 25,0-------- 25,0

2 Felhalmozási költségvetés 939,0 216,0 -- 145,7---70,3--216,0 145,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 939,0 216,0 -- 145,7---70,3--216,0 145,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 939,0 216,0 -- 145,7------216,0 145,7

Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása ( 0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális,  közösségi és 
hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

54

KIADÁSOK 5 927,5 3 826,3 -- 8 062,2--3 337,7898,23 826,3 8 062,2

1 Működési költségvetés 3 705,4 3 321,3 -- 4 608,4--1 087,1200,03 321,3 4 608,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 705,4 3 321,3 -- 4 608,4--1 087,1200,03 321,3 4 608,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 705,4 3 321,3 -- 4 608,4------3 321,3 4 608,4

2 Felhalmozási költségvetés 2 222,1 505,0 -- 3 453,8--2 250,6698,2505,0 3 453,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 222,1 505,0 -- 3 453,8--2 250,6698,2505,0 3 453,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 222,1 505,0 -- 3 453,8------505,0 3 453,8

Egyéb támogatások ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )64

KIADÁSOK 2 767,0 1 435,2 -- 3 803,0--282,42 148,41 435,2 3 866,0

1 Működési költségvetés 1 887,8 1 295,2 -- 1 435,3--71,4130,01 295,2 1 496,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 887,8 1 295,2 -- 1 435,3--71,4130,01 295,2 1 496,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,9 -- -- 115,5-------- 115,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 886,9 1 295,2 -- 1 319,8------1 295,2 1 381,1

2 Felhalmozási költségvetés 879,2 140,0 -- 2 367,7--211,02 018,4140,0 2 369,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 879,2 140,0 -- 2 367,7--211,02 018,4140,0 2 369,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 879,2 140,0 -- 2 367,7------140,0 2 369,4

Alapkezelő működési költségei ( 08308 Szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységek szakigazgatása )5

KIADÁSOK 809,4 810,0 -- 855,6--46,0--810,0 856,0

1 Működési költségvetés 809,4 810,0 -- 855,6--46,0--810,0 856,0

 / 3 Dologi kiadások 45,4 53,0 -- 60,1--7,5--53,0 60,5

Szolgáltatási kiadások -- 53,0 -- 59,8------53,0 60,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 764,0 757,0 -- 795,5--38,5--757,0 795,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 764,0 757,0 -- 795,5------757,0 795,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXV.  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 kiadások ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott) )6

KIADÁSOK 1,4 -- -- 33,5--33,5---- 33,5

1 Működési költségvetés 1,4 -- -- 33,5--33,5---- 33,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,4 -- -- 33,5--33,5---- 33,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,4 -- -- 33,5-------- 33,5
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Szerkezeti változás a 2014. évben

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

03/00/00/00 Egyéb bevétel (269167) Új elem

Indoklás: Az elkülönített állami pénzalap eredeti bevételi előirányzatai nem tartalmazzák az 
igényelt előirányzatot, tekintettel arra, hogy az előirányzaton olyan bevételek 
kerülnek kimutatásra, - többek között  az utólagos elszámolási kötelezettséggel 
nyújtott támogatások elszámolási maradványainak támogatottak általi 
visszautalása, valamint a forrásbiztosítóktól megállapodás alapján történő 
pénzeszköz átvétel - melyek nem tervezhetőek.

06/00/00/00 Egyéb kiadások (276556) Új elem

Indoklás: Az elkülönített állami pénzalap eredeti kiadási előirányzatai nem tartalmazzák az 
igényelt előirányzatot, tekintettel arra, hogy az előirányzaton kerül kimutatásra - a 
támogatásoktól elkülönítetten - a forrásbiztosítók részére történő elszámolási 
maradványok visszautalása, mely nem tervezhetőek.
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LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 
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Alap fejezet száma és megnevezése: LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 

Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Miniszter 

Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Központi Nukleáris Pénzügyi Alapot Kezelő 
Osztály 

 

 

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2014. évi beszámolójának indokolása 

 

 

I. Összefoglaló adatok: 

Az 1998. január 1-jétől működő Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: KNPA) 
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atomtörvény) 62. §-ának 
megfelelően a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, a kiégett üzemanyag átmeneti 
tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmény 
leszerelésének és az Atomtörvény 10/A. §-a szerinti ellenőrzés és információs célú 
önkormányzati társulások támogatásának finanszírozását biztosító elkülönített állami 
pénzalap.  

Az Atomtörvény szerint a feladatok elvégzéséről a Kormány által kijelölt szerv gondoskodik. 
Ennek megfelelően az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 1998-ban 
megalapította a 2008 óta Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: RHK Kft.) néven működő gazdasági társaságot. 2013 
évtől az RHK Kft. feletti tulajdonosi jogok gyakorlója az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

A KNPA kezelésének legfőbb célja a törvényi és pénzügyi szabályozások szerinti működés 
biztosítása, a kapcsolódó szervezetekkel a minőségi, folyamatos és együttműködő ügymenet 
kialakítása. Mindezeken túl kiemelt célként kezelendő az éves munkaprogram szerinti 
célkitűzések teljesítéséhez szükséges szerződési környezet kialakítása, nyilvántartása és 
kezelése is.  

Az Atomtörvényben meghatározott feladatok részletezésére, időbeli ütemezésére az ehhez 
kapcsolódó várható kiadásokra és bevételekre az RHK Kft. elkésztette a Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alapból finanszírozott tevékenységek 2014. évi Munkaprogramját, összhangban a 
Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) jóváhagyott előirányzatokkal, és a KNPA-val 
rendelkező miniszter (nemzeti fejlesztési miniszter) által engedélyezett előirányzatok közötti 
átcsoportosítással. A KNPA-val rendelkező miniszter által jóváhagyott Munkaprogram 
tartalmazta a tárgyévi feladatokat és ezek forrásigényét. 

A költségvetési törvény a KNPA 2014. évi kiadásainak előirányzatát 12.381,4 millió 
forintban, a teljesítendő bevételeinek előirányzatát 32.009,3 millió forintban, és ezek 
egyenlegét 19.627,9 millió forintban határozta meg. 

A költségvetési törvényben eredetileg előirányzotthoz képest mind a bevételek, mind a 
kiadások módosultak a 2014. évben. A bevételi és kiadási előirányzatot növelte az RHK Kft. 
által befizetett 2013. évi többlet megtakarítás, mely 452,0 millió forinttal növelte a tervezett 
bevételt. Továbbá csökkentette a kiadási előirányzatot a 2014. évi hiánycél tartásához 
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szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat, melynek 9. pontja 
értelmében a KNPA egyenlegének 100,0 millió forinttal való javításához kellett megtenni a 
szükséges intézkedéseket. A későbbiekben a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges 
intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 
1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a zárolás feloldásra került. 

Összességében a KNPA módosított kiadási előirányzata 12.833,4 millió forint, a bevételi 
előirányzata pedig 32.461,3 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzatból 12.493,2 
millió forint teljesült, míg a módosított bevételi előirányzatból 32.226,2 millió forint, így a 
KNPA egyenlege a költségvetési törvényben eredetileg előirányzott 19.627,9 millió forint 
helyett 19.733,0 millió forinttal növekedett. 

II. Az Alap 2014. évi vagyoni helyzetének alakulása: 

A KNPA mérleg főösszege 2014-ben 223.267,4 millió forintról 242.999,5 millió forintra 
változott, ami  19.732,1 millió forint növekedést jelent.  

A KNPA az év végén 5,0 millió forint kötelezettség állománnyal rendelkezett, követelés 
állománnyal azonban nem rendelkezett. 

III. Az Alap bevételei:  

A 2014. évben a költségvetési törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályi keretek alapján a 
következő erőforrások biztosították a KNPA működését. 

15. cím - Nukleáris létesítmények befizetései  

15. cím, 1. alcím - MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 

Az Atomtörvény 63. § (1) bekezdése szerint az atomerőmű a radioaktív hulladék végleges 
elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásának - beleértve a tároló 
leszerelését is -, és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá az atomerőmű 
leszerelésének, valamint az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak 
nyújtott támogatás költségeit a KNPA-ba történő befizetés útján köteles biztosítani. A 
befizetés adott évre vonatkozó mértékét az Atomtörvény 63. § (2) bekezdésében foglalt 
kötelezettségekre figyelemmel szükséges megállapítani. Az adott évre megállapított összeg 
arányos részét közvetlenül a KNPA Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára havonta, a 
hónap 15. napjáig kell befizetni. 

Az előbbieknek megfelelőn a 2014. évre vonatkozó költségvetési törvény az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. részére 21.294,1 millió forint befizetését írta elő, melynek teljesítése a 2014. 
évben 100%-ban megtörtént.  

16. cím - Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 

Az Atomtörvény 63/A. § (1)-(2) bekezdése és 1. melléklete szerint a Magyar Tudományos 
Akadémia által alapított költségvetési szerv, valamint felsőoktatási intézmény vagy a 
központi költségvetésből finanszírozott más szerv által működtetett nukleáris létesítmény 
üzemideje alatt a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos költségeket a 
radioaktív hulladéktárolóba történő beszállításakor kell megfizetni az Atomtörvény 1. 
mellékletében meghatározottak szerint. A KNPA javára történő befizetés forrását a központi 
költségvetés biztosítja a működtető intézmény éves költségvetésében. Az atomenergia olyan 
alkalmazója, amely nem tartozik az Atomtörvény 63. § (1) és (4) bekezdése, valamint a 
63/A. § (1) bekezdés hatálya alá, a radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos, 
az Atomtörvény 1. melléklete alapján meghatározott befizetési kötelezettségét a radioaktív 
hulladéktárolóba történő beszállításakor teljesíti. 

A 2014. évben az engedélyesek befizetéseiből tervezett bevétel 6,6 millió forint volt, amely 
101%-ban teljesült. 
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17. cím MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításának fedezete 

Az Atv. 63. §(4) bekezdése szerint az MTA által alapított költségvetési szerv, valamint 
felsőoktatási intézmény vagy központi költségvetésből finanszírozott más szerv által 
működtetett nukleáris létesítmény esetében a kiégett üzemanyag átmeneti elhelyezését 
szolgáló tároló létesítésével, üzemeltetésével, a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásával, 
valamint a nukleáris létesítmény leszerelésével és lebontásával és az annak következtében 
keletkező radioaktív hulladék végleges elhelyezésével kapcsolatos költségeket azok 
felmerülésekor kell befizetni a KNPA-ba. A KNPA javára történő befizetés forrását a 
központi költségvetés biztosítja a működtető intézmény éves költségvetésében. 

A 2014. évben tervezett befizetés mértéke 450,0 millió forint volt, amely 100%-ban teljesült. 

18. cím - Költségvetési támogatás 

Az Atomtörvény 64. § (2) bekezdése szerint a KNPA az értékállóságának biztosítása 
érdekében az előző évi átlagos pénzállományra vetített, a jegybanki alapkamat előző évi 
átlagával számított összegű központi költségvetési támogatásban részesül. 

Ennek előirányzata a 2014. évben 9.866,7 millió forint volt, amely 9.631,5 millió forint 
összegben teljesült.  

19. cím Egyéb bevételek 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 44. § (2) bekezdésében foglalt szabályozás alapján, 
amennyiben az RHK Kft. az adott évre tervezett működési költségéből megtakarítást 
eszközöl, akkor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) és az RHK Kft. 
között érvényben lévő Finanszírozási keretszerződésnek megfelelően a társaság az éves 
beszámolójának elfogadását követően azt visszafizeti a KNPA-ba. 

A 2014. évben az egyéb bevételek tervezett előirányzata 392,0 millió forint volt, amely 844,0 
millió forint összegben teljesült. 

IV Az Alap kiadásainak teljesítése:  

A 2014. évben a költségvetési törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályi keretek által 
biztosított erőforrásokból az alábbi feladatokat, programokat hajtotta végre a KNPA: 

1. cím - Kis-és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése 

1. cím, 1. alcím - Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 

A kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő 
tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes, elvi hozzájárulásról és a paksi atomerőmű 
üzemidejének meghosszabbításáról szóló 85/2005. (XI. 23.) OGY határozatban a magyar 
Országgyűlés - az Atomtörvény 7. § (2) bekezdése alapján - előzetes, elvi hozzájárulást adott 
a földtanilag már korábban alkalmasnak minősített, Bátaapáti közigazgatási területén kis és 
közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítését előkészítő tevékenység 
megkezdéséhez. 

Az NRHT létesítése több ütemben valósul meg, és ehhez a szakaszolt létesítéshez igazodik az 
egyes elkészült létesítményrészek üzembe helyezése és üzemeltetési engedélyezése. 

Első ütemben elkészültek az NRHT felszíni telephelyének mindazon létesítményei és 
rendszerei, amelyek lehetővé tették a paksi atomerőműben felhalmozódott szilárd hulladékok 
egy részének (tömörített vegyes szilárd hulladék, 200 literes hordókba csomagolva) átvételét 
és a felszín alatti elhelyezésük előkészítését az átvett radioaktív hulladékot tartalmazó hordók 
betárolásával a technológiai épület e célt szolgáló csarnokában. A felszíni létesítmények 
hivatalos átadása 2008. október 6-án, az első hulladékszállítás a technológiai épületbe pedig 
2008. december 2-án valósult meg. 
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A létesítés második ütemében, 2012-re megvalósult az első két kamra (I-K1 és I-K2) és 
megépültek az ezeket kiszolgáló technológiai rendszerek, melyek 2012 szeptemberében 
megkapták az üzemeltetési engedélyt. Az üzemeltetési engedély birtokában, az I-K1 kamra 
ünnepélyes átadására és az első vasbeton konténer végleges elhelyezésére 2012. december 5-
én került sor. Az átadás óta a vasbeton konténerek végleges elhelyezése ütemezetten halad.  

Az NRHT III. ütemű bővítésének célja, hogy a létesítési engedélyben (és azok 
módosításaiban) foglaltak szerint lehetőség legyen 2017. év első felére az atomerőmű által 
kifejlesztett új hulladékcsomag (betonkonténer helyett fémkonténer) elhelyezésére az I-K2 
kamrában. A három szakaszból álló III. ütemű bővítéshez jelenleg az 1. és 2. szakasz 
megvalósítására rendelkezik az RHK Kft. megkötött szerződéssel, a 3. szakaszra vonatkozóan 
a közbeszerzés kiírására és a szerződéskötésre 2015-ben kerül sor. 

A 2014. évben a térkiképzési munkák részeként elkészült a Nyugati feltáró vágat 70,5 m-es 
hosszal. Elkészültek továbbá az I-K3 és az I-K4 tároló kamra nyaktagjai, így megkezdődhetett 
a kamrák kihajtása, ami a nagy szelvényméret miatt több lépcsőben, a szelvényt részekre 
osztva történik. A szakaszos előrehaladás során először mindig a felső rész (kalott) kerül 
kihajtásra. A 2014. év végén az I-K3 tároló kamránál a kalott 74,1 m-ben állt, az I-K4 tároló 
kamránál a kalott kihajtása befejeződött a 78,3 m-nél lévő záróhomloknál.  

A kivitelezési munkákkal párhuzamosan, azokat alátámasztva teljesültek a komplex tervezői, 
a műszaki ellenőrzési és tervellenőrzési feladatok. 

Elkészültek továbbá a felszíni és felszín alatti látogatói terek, a látogatói útvonal, kiépült az 
építési zónában a beléptető rendszer, és kialakították a biztonsági világítást a Nyugati és 
Keleti lejtősaknáknak az 1. Összekötő vágatig terjedő szakaszán és az 1. Összekötő vágatban. 

A 2014. évi eredeti előirányzat (2.418,1 millió forint) év közben csökkentésre került – a 
KNPA-val rendelkező miniszter által jóváhagyott Munkaprogram szerinti, előirányzatok 
közötti átcsoportosítás keretében – 21,3 millió forinttal, valamint növelésre került a KNPA-
nál többletbevételként jelentkező 452,0 millió forintból 390,0 millió forinttal. A 2014. évi 
módosított előirányzat összege így 2.786,8 millió forint volt, melynek 92%-a teljesült. 

1. cím, 2. alcím - Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) 
beruházási munkái és biztonságnövelő programja 

Az RHFT a püspökszilágyi telephelyen 1976. december 22-én kezdte meg működését 3540 
m3 kapacitással, feladata jelenleg a nem atomerőművi eredetű kis és közepes aktivitású 
hulladékok átvétele és biztonságos kezelése, a létesítmény és a technológiai rendszerek 
folyamatos üzemeltetése legalább 2064-ig. A paksi atomerőmű kis és közepes aktivitású 
szilárd hulladékainak egy részét 1983-1989., valamint 1992-1996. között az RHFT-be 
szállították végleges elhelyezés céljából. Azóta az RHFT már csak az intézményi eredetű 
radioaktív hulladékokat fogadja be. 

Az első szállítmányt az RHFT 1977 márciusában fogadta, a létesítmény végleges üzemeltetési 
engedélyét 1980-ban adta ki az Egészségügyi Minisztérium. Az 1977 óta eltelt időszakban a 
tárolókapacitás bővítése ugyan megtörtént (a létesítmény bővített tárolókapacitása összesen 
5040 m3), de a paksi atomerőmű üzemeltetése következtében keletkező hulladék mennyisége 
így is jelentős részét teszi ki a jelenleg tárolt hulladéknak. 

A tároló kapacitás bővítése mellett a 2002. évtől megkezdték az RHFT létesítmény hosszú 
távú biztonságának biztosításához szükséges biztonságnövelő programot. A program I. üteme 
során (2002-2005) megtörtént a telephely korszerűsítése, átmeneti tárolási lehetőség 
kialakítása a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú hulladékok számára és a további 
biztonságnövelő intézkedések megalapozása. 

A biztonságnövelő program II. ütemében, 2009-re fejeződött be egy demonstrációs program 
végrehajtása, melynek fő feladata volt, hogy négy tárolómedence felnyitásával, tartalmának 
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átválogatásával, majd az átválogatott radioaktív hulladék megfelelő visszahelyezésével 
információt szolgáltasson a teljes (a további tároló kamrákra kiterjedő) biztonságnövelő 
program megvalósíthatóságáról. A demonstrációs cellabontási munkák keretében elvégzett 
lépések eredményeként jelentős – a 280 m3 tároló térfogatból 55 m³ bruttó – tároló hely 
felszabadítására került sor.  

A következő években is folytatni kell a tárolómedencéken belüli térfogat-felszabadítás 
gyakorlatát jogi, műszaki, gazdasági és lakossági elfogadási szempontokat is figyelembe 
véve. Mára az RHFT szabad befogadó kapacitása gyakorlatilag kimerült, ezért kiemelt 
stratégiai cél a kapacitás felszabadítási program végrehajtása, ami lehetővé teszi olyan 
mértékű szabad tárolási kapacitás kialakítását, mely hosszú távon megoldja a hazai izotóp-
felhasználók radioaktív hulladékainak a telephelyen történő fogadását. 

2014 első félévében befejeződtek az új diszpécserközpont 2013-ban megkezdett építési 
munkái, az új épületrész használatbavételi eljárása megtörtént. 2014 végén a laborépület 
átalakítási és az új portaépület építési munkái is befejeződtek, az új kerítés építési munkáival 
párhuzamosan. A fizikai védelmi rendszerek műszaki átadás-átvétele is ezekkel a 
tevékenységekkel párhuzamosan történt. 

Az év végén megrendelésre illetve részben befejezésre került néhány, a telephely folyamatos 
üzemvitelét biztosító kisebb beruházás. Ennek keretében készült el a Sugárvédelmi Ellenőrző 
Rendszer átalakítása, amelynek során a meglévő mérőrendszerek egyes különálló 
komponensei egy közös rendszerbe kerültek integrálásra. A fizikai védelemi rendszer egyes 
komponenseinek szállítása, beépítése, illetve beüzemelése lehetővé tette, hogy az elmúlt 
években felmerült, hatóságilag előírt biztonsági intézkedések – légi behatolás jelzése, fokozott 
vagyonbiztonság – megvalósuljanak. 

A 2014. évi eredeti előirányzat (300,0 millió forint) év közben növelésre került – a KNPA-val 
rendelkező miniszter által jóváhagyott Munkaprogram szerinti, előirányzatok közötti 
átcsoportosítás keretében – 13,3 millió forinttal, valamint a KNPA-nál többletbevételként 
jelentkező 452,0 millió forintból 62,0 millió forinttal. A 2014. évi módosított előirányzat 
összege így 375,3 millió forint volt, melynek 100%-a teljesült. 

2. cím - Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 

A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló mélységi geológiai 
tároló telephelyének kiválasztása és kutatása több évtizedes, fázisokra tagolódó feladat. A 
tároló potenciális befogadó képződménye, a Bodai Agyagkő Formáció (a továbbiakban: BAF) 
földtani kutatása 2003-ban indult meg. 

A 2003-ban indult átfogó kutatási program 3 felszíni kutatási fázisra, és kettő felszín alatti 
kutatási fázisra osztható. Az I. felszíni kutatási fázisának – melynek célja általános 
helyszínminősítés és célterület rangsorolás volt – 1. szakasza 2010-ben egy zárójelentés 
elkészítésével – bár az eredetileg kitűzött célját a pénzügyi korlátok miatt nem érte el – 
lezárult. 

Az I. felszíni kutatási fázis 2. szakaszára vonatkozó kutatási tervet a Pécsi Bányakapitányság 
jóváhagyta, így 2013-tól újraindulhatott a terepi munka. 2014-ben két kutató mélyfúrás 
kivitelezését és teljes körű vizsgálatát, valamint a B-3 kutatóárok geofizikai előkészítő 
munkáit végezték el.  

2014-ben is folytatódott a kővágószőlősi magraktár üzemeltetése. Ebben a bérelt 
magraktárban vannak a BAF kutatása során korábban mélyített fúrásokból nyert kőzetminták, 
illetve fúrómag minták.  

Folytatódott a BAF-kutatás területének környezeti és geodinamikai megfigyelő rendszerének 
üzemeltetése, valamint elkészült egy-egy, az eddigi – 1998 óta folyó – GPS mérésekről és a 
2004 óta zajló szeizmotektonikai monitoring mérésekről szóló összegző értékelés. 

4489



 

Az RHK Kft.-nek 2013 októberében a francia testvérszervezetével, az ANDRA-val kötött 
megállapodásában szereplő munkák tovább folytatódtak. A megállapodás tárgya 
szaktanácsadás és módszertani támogatás volt a nagy aktivitású radioaktív hulladékok 
végleges tárolójának üzembe helyezését célzó, hosszú távú stratégiai programterv 
kidolgozásához.  

A 2014. évi eredeti előirányzat (401,0 millió forint) év közben csökkentésre került a 2014. évi 
hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat 
alapján 65,4 millió forinttal, valamint az év végén a 2014. évi hiánycél tartásához szükséges 
intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat visszavonásáról szóló 
1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a zárolás feloldásra került (azzal, hogy a 
feloldásra kerülő, zárolt előirányzatok terhére új kötelezettséget vállalni nem lehet, az 
kizárólag a már meglévő tartozásállomány csökkentésére, valamint egyéb, már fennálló 
fizetési kötelezettségek teljesítésére használható fel). A 2014. évi módosított előirányzat 
összege így 401,0 millió forint volt, melyből 335,6 millió forint teljesült. 

3. cím - Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 

A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (a továbbiakban: KKÁT) a paksi atomerőmű kiégett 
üzemanyagának átmeneti tárolására szolgál, mely létesítmény szükség szerint modulárisan 
bővíthető. A megfelelő engedélyek birtokában 1997-ben a KKÁT üzembe helyezése 
megtörtént és kiégett üzemanyagkötegekkel történő feltöltése is megkezdődött. Ezek után a 
KKÁT folyamatos üzemeltetése párhuzamosan zajlott a bővítéssel és ez a tevékenység ma is 
folyamatban van. 

A létesítmény 1-20. számú tároló kamráiban – az érvényes üzemeltetési engedély alapján – 
9.308 db fűtőelemköteg átmeneti tárolására van lehetőség. Ahhoz, hogy a kiégett üzemanyag 
kazetták átmeneti tárolásához szükséges tárolókapacitás folyamatosan rendelkezésre álljon - 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiszállítási ütemtervéhez illeszkedve – a jelenlegi 20 kamrás 
kiépítést 2017. második negyedév végéig újabb tároló modullal kell bővíteni (21-24. kamrák), 
és össze kell azt nyitni a meglévő létesítményrésszel. 

A bővítés előkészítésének első lépéseként 2013-ban megtörtént a bővítési területet keresztező 
nagyfeszültségű távvezeték szakasz új nyomvonalra történő kitérítése.  

A III. ütem 2. fázis létesítését megelőző előkészítő munkák második lépése az érvényes 
létesítési engedély szerinti 33 kamrás kiépítésnek megfelelő talajstabilizációs munkák 
végrehajtása. Ennek keretében – a talajstabilizációs munkákon túl- új nyomvonalra kell 
helyezni a létesítményt kiszolgáló közműveket, járőr utat, valamint ki kell terjeszteni az 
ellenőrzött zóna határát jelentő külső kerítés- és kapcsolódó fizikai védelmi rendszereket. 

A talajcsere munkák elvégzésére irányuló megismételt közbeszerzési eljárás eredményeképp 
2014 februárjában megtörtént a szerződéskötés, a kivitelezés 2014 októberében fejeződött be. 

A KKÁT III. ütem 2. fázis bővítési munkáinak megvalósítására irányuló vállalkozási 
szerződés 2013 decemberében került megkötésre. A technológiai és építészeti munkákhoz 
kapcsolódó előgyártások megkezdődtek, a helyszíni kivitelezés a talajstabilizációs munkák 
végeztével, 2014 novemberében indult meg. 

Az RHK Kft. a létesítési és üzemeltetési munkáival kapcsolatos komplex tervezői 
tevékenység ellátására 2013-ban keret-megállapodást kötött. A részletesen elvégzendő 
tevékenységeket a KKÁT tekintetében a vállalkozási szerződések tartalmazzák, melyek a 
keret-megállapodás szerződés feltételei alapján kerülnek aláírásra. 

Az 1. számú vállalkozási szerződés 2014. június 30-ig tartott, melynek keretén belül 
elkészültek a kapacitásnövelést megalapozó elemzések, műszaki koncepciótervek, az új 
kazettatípus bevezetésének megalapozásai az átalakítás engedélyeztetésével, valamint a 
KKÁT üzemeltetési engedélyének módosításával kapcsolatban. Továbbá elkészültek a KKÁT 
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III. ütem 2. fázis kiviteli tervei térbeli (3D) feldolgozásban, az irányítástechnikai 
rekonstrukció kivitelezési tervei, valamint az új irodaépület létesítéséhez kapcsolódó 
biztonságtechnikai rendszer kiviteli tervei. 

A 2. számú vállalkozási szerződés keretén belül eddig elkészültek a KKÁT kapacitásnövelés 
engedélyezésével, illetve a műszaki tervezési munkával összefüggő dokumentumok, a KKÁT 
Előzetes Biztonsági Jelentésének évenkénti aktualizálása, valamint folyamatos jelenléttel 
tervezői művezetést szolgáltatott a tervező a III. ütem 2. fázis és talajstabilizáció 
kivitelezéséhez. A szerződés műszaki teljesítési véghatárideje 2015. október 22. 

A 2012-ben készített döntés-előkészítő tanulmány alapján az a döntés született a 
költséghatékonyság növelése érdekében, hogy a KKÁT 25. kamrájától kezdődően az egy 
kamrában lévő tároló csövek számát tovább kell növeli, megtartva a létesítmény jelenlegi 
műszaki és biztonsági színvonalát. A tárolókapacitás növelésének előkészítéseként – a 2013-
ban indított tervezési folyamat részeként – elkészült a végleges műszaki koncepció terv, 
valamint a megvalósíthatóság megalapozásaként a szubkritikussági, a hőtechnikai, a 
sugárvédelmi és a tartószerkezeti elemzés. 2014. év végére elkészültek szakterületenként a 
műszaki tervek, valamint a KKÁT környezetvédelmi működési engedélyének, illetve a 
létesítési engedélyének módosítását megalapozó dokumentációk. 

A2014. évi eredeti előirányzat összege 2.339,0 millió forint volt, mely év közben nem 
módosult, és végül 100%-ban teljesült a 2014. év végére. 

4. cím - A nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 

4. cím, 1. alcím - Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése 

A hatósági előírásoknak megfelelően a nukleáris létesítményekre Leszerelési Tervet kell 
készíteni, és annak érdekében, hogy a világban végbemenő műszaki fejlesztések és a 
felszaporodó tapasztalatok beépüljenek a hazai gyakorlatba, azt periodikusan (5 évente) felül 
kell vizsgálni.  

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel 2012. május 15-én megkötött, „A Paksi Atomerőmű 
leszerelésének előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzése” tárgyú szerződés alapján 
2014 I. félévében befejeződtek a Paksi Atomerőmű Leszerelési Tervének felülvizsgálatával 
kapcsolatos tevékenységek. A vállalkozó az Előzetes Leszerelési Tervnek a zsűri észrevételek 
alapján javított változatát 2014. május végén, határidőre leszállította. 

A felülvizsgálat elvégzésével teljesült a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) 
Korm. rendelet 8.2.3.0600. pontja szerinti előírás, miszerint a nukleáris létesítmények 
leszerelési terveit 5 évente felül kell vizsgálni. 

A 2014. évi 130,0 millió forint összegű eredeti előirányzat év közben nem módosult, és év 
végére 100%-ban felhasználásra került. 

5. cím - RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési 
kiadásai 

A KNPA-ból kell finanszírozni az RHFT-nek, a KKÁT megépült részeinek (1-20. sz. 
kamrák) és az NRHT üzembe vett létesítményeinek üzemeltetését, az RHK Kft. működési 
költségeit és a tájékoztatási tevékenység költségeit. 

A KKÁT megépült részeinek üzemeltetésére előirányzott összeg tartalmazza a KKÁT 
működtetésének, karbantartásának, fizikai védelmének, takarításának, a terület fenntartásának, 
a kiégett kazetták beszállításának és tárolásának anyagi, személyi és egyéb költségeit. Az 
üzemeltetési költségek tartalmazzák a KKÁT hatósági felügyeleti díját is. 

Az RHFT üzemeltetési költsége tartalmazza egyrészt a biztonságnövelő program nem 
beruházás jellegű kiadásait (pl. hulladék-visszanyerés költségei), másrészt a környezet-
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ellenőrzés, a szakszemélyzet, a fizikai védelem, a radioaktív hulladékok beszállításának és 
minősítésének, a tároló medencékben tárolt hulladék tárolásának anyagi, személyi és egyéb 
költségeit.  

Az NRHT üzemeltetési költségei tartalmazzák az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ből 
beszállított, úgy nevezett történelmi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges 
elhelyezését az I-K1 tároló kamrában. Az NRHT üzemeltetési költségek tartalmazzák 
továbbá: 

- a telephely takarítási költségeit,  

- az NRHT személyzete, és a vállalkozók által végzett – kötelezően előírt – környezeti 
monitoring költségeit,  

- a munkahelyi és környezeti, sugárvédelmi rendszer üzemeltetésének, karbantartásának 
költségeit,  

- a szükséges technológiai rendszerek (szellőzés, vízkezelő rendszer, erős és 
gyengeáramú villamos rendszerek) és géppark (targoncák, teher- és személy 
gépjárművek, emelő berendezések) üzemeltetési és karbantartási költségeit, 

- a telephely állagmegőrzésének a költségeit. 

A 2014. évi 4.985,7 millió forint összegű eredeti előirányzat év közben nem módosult, és év 
végére 100%-ban felhasználásra került. 

6. cím - Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása 

Az Atomtörvény 10/A. §-ának (2) bekezdése és 62. §-ának (3) bekezdése lehetőséget ad arra, 
hogy a radioaktív hulladéktároló, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges tároló 
engedélyese a tárolónak helyt adó település vagy települések (és az azzal területileg határos 
települések), valamint a tároló létesítésével kapcsolatos kutatófúrások által érintett települések 
lakosságát a törvényben előírt tájékoztatási kötelezettsége mellett az ellenőrzési és 
információs célú önkormányzati társulások útján is rendszeresen tájékoztathatja.  

Az Atomtörvény 10/A. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy a társulásoknak a tárolóhoz 
vagy a tervezett tárolóhoz kötötten a KNPA-ból támogatás adható, illetve meghatározza, hogy 
milyen célokra használható fel (tájékoztatás, ellenőrzés, működés és településfejlesztés). A 
Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati 
társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. 
§-a és 1. melléklete alapján a társulásokkal kötött szerződések tartalmazzák a támogatás teljes 
összegéből az adott társulásnak jutó hányadot, valamint a társulások ellenőrzési és 
tájékoztatási feladatait.  

Fentiek végrehajtására a KNPA 2014. évi előirányzata 1.171,6 millió forint volt. Az érintett 
társulásokkal kötött szerződésekben megfogalmazott feladatok teljesítése alapján négy 
ellenőrző és információs társulás, és ezzel 34 érintett önkormányzat részesült támogatásban, 
összesen 1.171,6 millió forint összegben. 

7. cím - Alapkezelőnek működési célra  

Az Alapkezelő alapkezeléssel kapcsolatos működési költségeit a KNPA-ból kell biztosítani. 
A működési költségek fedezik az Alapkezelőnek a KNPA-val kapcsolatos tervezési, 
nyilvántartási, adatszolgáltatási tevékenységének, valamint az RHK Kft. közhasznú 
feladataival összefüggő véleményező, engedélyező, ellenőrző és finanszírozó 
tevékenységének kiadásait. 

Az Alapkezelőnek működési célra átadott 136,1 millió forint csak a 2015 januárjában 
levonásra kerülő 2014. december havi számlavezetési díj és tranzakciós illeték összegével 
volt alacsonyabb a 141,0 millió forintos eredeti előirányzatnál.  
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8. cím - MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításához kapcsolódó 
költség 

Az MTA EK kiégett fűtőelemei első részletének Oroszországba történő visszaszállítása 2008. 
év folyamán megvalósult az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság 
Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való 
beszállításával kapcsolatos együttműködéséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet alapján. A megállapodások szerint a többi, az MTA EK-
ban lévő nagy dúsítású fűtőelem visszaszállítására a 2013. évben került sor, ugyanis 
Magyarország 2013. november 4-én befejezte a Budapesti Kutatóreaktor magas fokra dúsított 
urán fűtőelemeinek Oroszországba történő visszaszállítását. A feladat elvégzése többéves 
nemzetközi összefogás eredménye, mely Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok, az 
Orosz Föderáció és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közös erőfeszítésével 
valósulhatott meg. A hazai finanszírozás – 450,0 millió forintnyi többlettámogatás – a 2014. 
évi költségvetési törvényben szerepelt. 

Az MTA EK nagy dúsítású kiégett fűtőelemeinek oroszországi visszaszállításának költségeit 
az Amerikai Egyesült Államok Kormánya fedezte. A magyar félnek azt az opciót kellett 
finanszíroznia, hogy a kiégett fűtőelemek feldolgozása során képződő másodlagos hulladékok 
is Oroszországban maradjanak. Az MTA EK költségvetési intézmény, ezért ennek a 
tevékenységnek a forrását a KNPA-ba történő befizetéssel a központi költségvetés biztosítja a 
költség felmerülésének évében az Atv. 63. § (4) bekezdésének értelmében. 

A 2014. évi eredeti előirányzat 450,0 millió forint volt, amely év közben nem változott. A 
teljesítés – az árfolyamváltozásból adódó kiadási megtakarítás okán - 415,3 millió forint volt.  

9. cím Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása 

Az Európai Tanács 2011/70 Euratom Irányelve (a kiégett fűtőelemek és a radioaktív 
hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról, a 
továbbiakban Direktíva) a 11. cikkében előírja, hogy minden országnak rendelkeznie kell 
Nemzeti Programmal, és azt naprakészen kell tartania. A hazai törvényi szabályozást az 
Atomtörvény 5/C. §-a, valamint az egyes kormányrendeleteknek a kiégett fűtőelemek és a 
radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret 
létrehozásáról szóló irányelv szerinti jelentéstételi, önellenőrzési és szakértői vizsgálatokkal 
kapcsolatos követelmények nemzeti jogba való átültetését szolgáló módosításáról szóló 
216/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása – több egyéb stratégiai kérdéssel együtt – a Nemzeti 
Program szerves részét képezi, ezért azt a Nemzeti Program kidolgozása során kell 
megalapozni. A 2013. évben első lépésként meghatározásra kerültek a Nemzeti Programnak 
azon elemei (pl.: nukleárisüzemanyag-ciklus lezárás), ahol alternatív megoldások 
lehetségesek, melyek összehasonlító elemzését irányozták elő. 

A nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának területén intenzív kutatás-fejlesztési, valamint 
demonstrációs tevékenység zajlik. Ennek a területnek a Nemzeti Programban széles szakmai 
konszenzus alapján történő figyelembe vétele érdekében kell elvégezni a 
nukleárisüzemanyag-ciklus lezárás műszaki megalapozását. 

A 2014. évi eredeti előirányzat (45,0  millió forint) év közben növelésre került – a KNPA-val 
rendelkező miniszter által jóváhagyott Munkaprogram szerinti, előirányzatok közötti 
átcsoportosítás keretében – 8,0 millió forinttal. A 2014. évi módosított előirányzat összege így 
53,0 millió forint volt, melynek 100%-a teljesült. 
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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

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

KIADÁSOK 13 462,2 12 381,4 -- 12 493,2--452,0--12 381,4 12 833,4

3. Központi előirányzat 13 462,2 12 381,4 -- 12 493,2--452,0--12 381,4 12 833,4

13 462,2 12 381,4 -- 12 493,2--452,0--12 381,4 12 833,4

BEVÉTELEK 33 271,0 32 009,3 -- 32 226,2--452,0--32 009,3 32 461,3

3. Központi előirányzat 33 271,0 32 009,3 -- 32 226,2--452,0--32 009,3 32 461,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXVI.  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

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, fejlesztése ( 14202 Környezeti kárelhárítás, 
mérés, ellenőrzés )

1

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, 
ellenőrzés )

11

KIADÁSOK 2 544,7 2 418,1 -- 2 551,6--368,7--2 418,1 2 786,8

2 Felhalmozási költségvetés 2 544,7 2 418,1 -- 2 551,6--368,7--2 418,1 2 786,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 544,7 2 418,1 -- 2 551,6--368,7--2 418,1 2 786,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 544,7 2 418,1 -- 2 551,6------2 418,1 2 786,8

Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő 
programja ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )

21

KIADÁSOK 545,8 300,0 -- 375,3--75,3--300,0 375,3

2 Felhalmozási költségvetés 545,8 300,0 -- 375,3--75,3--300,0 375,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 545,8 300,0 -- 375,3--75,3--300,0 375,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 545,8 300,0 -- 375,3------300,0 375,3

Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés 2

KIADÁSOK 1 263,3 401,0 -- 335,6------401,0 401,0

2 Felhalmozási költségvetés 1 263,3 401,0 -- 335,6------401,0 401,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 263,3 401,0 -- 335,6------401,0 401,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 263,3 401,0 -- 335,6------401,0 401,0

Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása ( 14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása )3

KIADÁSOK 2 257,2 2 339,0 -- 2 339,0------2 339,0 2 339,0

2 Felhalmozási költségvetés 2 257,2 2 339,0 -- 2 339,0------2 339,0 2 339,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 257,2 2 339,0 -- 2 339,0------2 339,0 2 339,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 257,2 2 339,0 -- 2 339,0------2 339,0 2 339,0

Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése ( X Nem besorolt )4

Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése ( 09131 Nukleáris üzemanyag-ellátás )14

KIADÁSOK 362,2 130,0 -- 130,0------130,0 130,0

2 Felhalmozási költségvetés 362,2 130,0 -- 130,0------130,0 130,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 362,2 130,0 -- 130,0------130,0 130,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 362,2 130,0 -- 130,0------130,0 130,0

RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai ( 14202 Környezeti kárelhárítás, 
mérés, ellenőrzés )

5

KIADÁSOK 5 134,0 4 985,7 -- 4 985,7------4 985,7 4 985,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXVI.  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 5 134,0 4 985,7 -- 4 985,7------4 985,7 4 985,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 134,0 4 985,7 -- 4 985,7------4 985,7 4 985,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 134,0 4 985,7 -- 4 985,7------4 985,7 4 985,7

Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, 
ellenőrzés )

6

KIADÁSOK 1 140,8 1 171,6 -- 1 171,6------1 171,6 1 171,6

1 Működési költségvetés 630,6 1 171,6 -- 1 171,6------1 171,6 1 171,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 630,6 1 171,6 -- 1 171,6------1 171,6 1 171,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 630,6 1 171,6 -- 1 171,6------1 171,6 1 171,6

2 Felhalmozási költségvetés 510,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 510,2 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 510,2 -- -- ---------- --

Alapkezelőnek működési célra ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )7

KIADÁSOK 214,2 141,0 -- 136,1------141,0 141,0

1 Működési költségvetés 214,2 141,0 -- 136,1------141,0 141,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 214,2 141,0 -- 136,1------141,0 141,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 214,2 141,0 -- 136,1------141,0 141,0

MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításához kapcsolódó költség ( 14202 Környezeti kárelhárítás, 
mérés, ellenőrzés )

8

KIADÁSOK -- 450,0 -- 415,3------450,0 450,0

1 Működési költségvetés -- 450,0 -- 415,3------450,0 450,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 450,0 -- 415,3------450,0 450,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 450,0 -- 415,3------450,0 450,0

Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárása ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, 
ellenőrzés )

9

KIADÁSOK -- 45,0 -- 53,0--8,0--45,0 53,0

1 Működési költségvetés -- 45,0 -- 53,0--8,0--45,0 53,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 45,0 -- 53,0--8,0--45,0 53,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 45,0 -- 53,0------45,0 53,0

Nukleáris létesítmények befizetései ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )15

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )115

BEVÉTELEK 19 329,4 21 294,1 -- 21 294,1------21 294,1 21 294,1

3 Közhatalmi bevételek 19 329,4 21 294,1 -- 21 294,1------21 294,1 21 294,1

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói -- 21 294,1 -- 21 294,1------21 294,1 21 294,1

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 19 329,4 -- -- ---------- --

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )16

BEVÉTELEK 9,9 6,5 -- 6,6------6,5 6,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXVI.  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 9,9 6,5 -- 6,6------6,5 6,5

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 9,9 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 6,5 -- 6,6------6,5 6,5

MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításának fedezete ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, 
ellenőrzés )

17

BEVÉTELEK -- 450,0 -- 450,0------450,0 450,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- 450,0 -- 450,0------450,0 450,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 450,0 -- 450,0------450,0 450,0

Költségvetési támogatás ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )18

BEVÉTELEK 13 477,0 9 866,7 -- 9 631,5------9 866,7 9 866,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13 477,0 9 866,7 -- 9 631,5------9 866,7 9 866,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

13 477,0 9 866,7 -- 9 631,5------9 866,7 9 866,7

Egyéb bevételek ( 16020 Funkcióba nem sorolt )19

BEVÉTELEK 454,7 392,0 -- 844,0--452,0--392,0 844,0

4 Működési bevételek -- 392,0 -- 392,0------392,0 392,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 392,0 -- 392,0------392,0 392,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 454,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 454,7 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 452,0--452,0---- 452,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 452,0-------- 452,0
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LXVII. Nemzeti Kulturális Alap 
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Alap fejezet száma és megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap 
 
Alap felett rendelkező megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere 
 
Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 
 

 
Nemzeti Kulturális Alap 2014. évi beszámolójának indokolása 

 
 
I. Összefoglaló adatok: 

  
2014-ben az NKA forrásai terhére 11.581 db pályázat került elbírálásra, ebből a támogatott 
pályázatok száma 7.088 db volt. 
Az NKA forrásából megítélt támogatás összege 9.105,4 millió Ft volt, ebből a 2014. évi 
keretre 8.670,2 millió Ft-ról döntöttek. Az egy pályázatra jutó átlagos támogatás összege 
1.284,6 ezer Ft, ami 20,6%-kal kevesebb, mint az előző évi (1.617,8 ezer Ft).   

 
2014-ben 5.427 db pályázat szakmai és pénzügyi elszámolásának értékelése történt meg, a 
pályázatok lezárásra kerültek. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 3689 db pályázó 
kapott értesítőlevelet a pályázata elfogadásáról.  

 
Helyszíni ellenőrzés keretében 66 db pályázat teljesítmény vizsgálatára és további 85 db 
pályázat pénzügyi ellenőrzésére került sor. A vizsgált pályázatok száma (összesen 151 db) 
3,4 %-kal meghaladja az előző évi helyszíni ellenőrzések számát.  
 
A következő táblázat bemutatja az elmúlt nyolc év összefoglaló adatait. 
 
 

Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Beérkezett pályázat (db) 
10.879 9.506 9.580 9.673 11.015 10.782  10.978 11.577 

Támogatott pályázat (db) 
5.766 5.933 5.906 5.176 6.167 6.111   7.276 7.084 

Arányok (%) (támogatott db-hoz viszonyítva) 
53,0 62,4 61,6 53,5 56,0 56,7 66,3 61,2 

Igényelt támogatás  
(millió Ft-ban) 

21.183,1 21.374,1 21.100,9 19.277,2 19.596,8 23.034,2 24.861,3 25.068,8 

Támogatott pályázatok igénye  
(millió Ft-ban) 

12.912,3 15.727,6 13.556,7 13.167,1 11.581,0 15.045,4 17.954,0 15.362,5 

Megítélt támogatás összesen  
(millió Ft-ban) 

7.583,2 9.626,9 8.822,6 8.261,6 7.140,5 9.812,5  11.771,4 9.096,6 

Arányok (%) (megítélt támogatás az összes 
igényhez viszonyítva) 

35,8 45,0 41,7 42,9 36,2 42,6 47,3 36,3 
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II. Az Alap 2014. évi vagyoni helyzetének alakulása: 

II. 1. Eszköz oldal: 

Az NKA záró pénzkészlete 14.748,8 millió Ft, ami 2.110,5 millió Ft-tal magasabb az induló 
pénzkészletnél. Az NKA 2014. évi egyenlegtartási kötelezettsége 2.000,0 millió Ft volt az eredeti 
költségvetés szerint. Az egyenlegtartási kötelezettség növekményünk a 1381/2014. (VII. 17.) Korm. 
határozat értelmében 800,0 millió Ft volt, amit a 1799/2014. (XII.19) Korm. határozat eltörölt, így 
maradt az eredeti 2.000,0 millió Ft-os összeg. Az év utolsó napjaiban megérkező játékadó összegét 
pontosan nem tudjuk felmérni, így ebben az évben is túlteljesítettük az egyenlegtartási 
kötelezettségünket 110,5 millió Ft-tal. 

A kedvezményezettekkel szembeni követelés állományunk értékvesztéssel csökkentett összegben 
40,5 millió Ft, az éves pályázati kifizetések 0,4 %-a.  

A kulturális járulék és kulturális adó hátralékot a NAV adatszolgáltatása alapján könyveljük, a 
nyilvántartott, értékvesztéssel csökkentett összeg 9,8 millió Ft. 

II. 2. Forrás oldal: 

A 2014. évi számviteli jogszabályoknak megfelelően követelésként csak a kedvezményezett által 
már aláírt szerződések összege jeleníthető meg, ez 1.470,3 millió Ft. 

A NAV leltár alapján nyilvántartott túlfizetés állomány 73,5 millió Ft. 

III. Az Alap bevételei:  

22. cím Egyéb bevételek  

Ezen a címen számoljuk el az alábbi tételeket: 

az NKA Igazgatósága által beszedett és az áfa bevallása, valamint a ténylegesen felmerült költségek 
levonása után az Alapot megillető összeget. 2013. évtől minden pályázó köteles a pályázati 
felhívásban meghatározott összegű vagy mértékű nevezési díjat fizetni, amelynek nettó összegét a 
kollégiumok újabb pályázatok finanszírozásához használják fel. A nevezési díj 2014. évben átutalt 
összege 98,5 millió Ft volt; 

az NGM-mel és az NFM-mel kötött három éves megállapodás alapján az Alap az NFM-mel közös 
ideiglenes kollégiumot tart fenn a kulturális turisztikai célú fesztiválok támogatására. Az ideiglenes 
kollégium pénzügyi keretéhez az NKA 200,0 millió Ft-tal, az NFM 100,0 millió Ft-tal járul hozzá. 
Az NFM hozzájárulását az egyéb bevételek között számoljuk el; 

a Magyar Szak-és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően együttműködési megállapodást kötött az NKA-val meghívásos 
pályázatok lebonyolítására. A pályázatok, valamint az Igazgatóság felmerült kiadásainak fedezetére 
82,9 millió Ft-ot kaptunk; 

a kedvezményezettektől az előző évben kifizetett összegekre tárgyévben befolyt fel nem használt 
támogatás visszautalások, és maradvány visszafizetések összege 110,5 millió Ft; 

kamat és kötbér befizetések összege 4,6 millió Ft. 
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24. cím Játékadó NKA-t megillető része 

Az ötös lottó szerencsejáték játékadója NKA-t megillető részének eredeti előirányzata 10.000,0 
millió Ft volt. 2014. decemberben a tárgyévi zárolás feloldása utáni  előirányzat emelés 712,0 millió 
Ft volt, a tényleges bevételi többlet így 302,3 millió Ft lett.  A játékadó alakulása rövid távon nem 
kiszámítható, a nyeremény halmozódásától függ és a 2014. őszén indult Eurojackpot is befolyásolja 
a szelvényvásárlások számát.  

26. cím Kulturális adó 

A kulturális adó 2013.január 1. óta létező adónem, részben a megszűnt kulturális járulék szerepét 
vette át: a szexuális témájú termékek forgalmát adóztatja meg. Az adó első két évi bevétele alapján 
az eredeti előirányzat 50,0 millió Ft volt, amelyet a többletbevétel terhére 43,2 millió Ft-tal 
megemeltünk. Az előirányzat-módosítás volt a fedezete a 29,5 millió Ft-os tárgyévi kulturális 
járulék visszafizetésnek is. 

27. cím Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések  

A szerzői jogi törvény 2014. évi változása alapján az üres adathordozók után befolyt 
jogdíjbevételek 25 %-át az Artisjus átutalja az NKA számlájára, ahol teljes egészében támogatások 
finanszírozására kell felhasználni. Az üres adathordozók jogdíjából származó bevételt az alkotó 
művészeti kollégiumok között kell szétosztani, mivel az Artisjusnál ezek a művészek részesülnek a 
bevétel 75 %-ból. Az üres adathordozókból származó jogdíjbevétel 1.229,2 millió Ft volt, a teljes 
jogdíj bevétel 1.904,2 millió Ft. 

 

IV. Az Alap kiadásainak teljesítése:  

 

1. Cím Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének 
támogatása  

Az NKA legjelentősebb kifizetési jogcíme, minden kollégium ír ki a címhez tartozó altémákhoz 
pályázatot. A Folyóirat kiadás kollégiumának 2014. évi kiadása 751,4 millió Ft, a Könyvkiadás 
kollégiumának tárgyévi kiadása 1.098,3 millió Ft, amely tartalmazta a Márai program és a hosszú 
távú könyvkiadási program tárgyévi kiadásait is. A közgyűjtemények kollégiuma a 
gyűjteménygyarapítási és kiállítás katalógusra fizetett 231,4 millió Ft-ot. A miniszteri pályázatok 
szintén a könyvkiadás és a színházi produkciók létrehozásának részbeni segítését szolgálták. A 
többi kollégium altémáinak és a nevesített kollégium többi kifizetésének összege 1.289,1 millió Ft. 

2. Cím Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel 
támogatása  

A címhez tartozó altémák legjelentősebb kiírója a Közgyűjteményi kollégium és a Vizuális 
Művészetek kollégiuma 160,0-160,0 millió Ft-tal, valamint Zenei Kollégium komolyzenei 
hangversenyek megtartására kiírt pályázatai.  A cím kiadásainak felét a miniszteri pályázatok adják, 
miniszter úr kisebb rendezvényekhez adott kiegészítő támogatásokat. 
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3. Cím Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel  

Ezen a címen számoljuk a nemzetközi részvétellel megrendezett fesztiválokat (1.128,7 millió), 
valamint az NFM-mel közösen kiírt kulturális turisztikai célú pályázatokat is 566,2 millió Ft. 
Miniszter úr 304,3 millió Ft-tal járult hozzá a rendezvényekhez. 

4. Cím Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása  

Az NKA három éve tartó programja az önkormányzatoknak hirdetett kültéri szoborállítás, ezzel 
segítve a magyar vidék szépítését, és feladathoz juttatva a képzőművészeket, ez 349,5 millió Ft 
kiadást jelentett. A Vizuális művészetek kollégiuma 114,8 millió Ft értékben fizetett ezen felül 
alkotói támogatást a művészeknek. A Zenei kollégium alkotói támogatása 101,8 millió Ft volt, 
forrása a szerzői jogdíj bevétel. 

5. Cím Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása  

A cím 2014. évi kiadása 0,5 millió Ft. 

6. Cím Épített örökség, építőművészet támogatása  

Az NKA műemlékek és műemlék jellegű épületek állagmegóvására 430,6 millió Ft, 
veszélyelhárításra 81,2 millió Ft, régészeti feltárásokra 31,1 millió Ft  a műemlékvédelem 
népszerűsítésére 43,7 millió Ft-ot fizetett ki. 

7. Cím Kultúrateremtő, közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása  

A könyvtárak eszköztámogatása, szolgáltatásfejlesztés, közművelődési intézmények által szervezett 
programok kiadása tartozik a cím alá. 

8. Cím Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 

 A cím az NKA törvénye szerint az EMMI kulturális szakmai díjaihoz való, valamint zenei szakmai 
díjakhoz való hozzájárulás költségeit tartalmazza. A zenei díjakhoz való hozzájárulást pályázat 
útján nyerték el az adományozó szervezetek. 

9. Cím Nemzetközi tagdíjak  

Az Építőművészeti kollégium által kiírt ICOMOS tagdíjhoz, valamint a Vizuális Művészetek 
kollégiuma által finanszírozott több kis összegű tagdíj. 

10. Cím Működési kiadások 

A kezelő szervezet részére fizetett támogatási kiadás 923,4 millió Ft, valamint az NKA 
bankköltségére és tranzakciós díjára kifizetett 38,2 millió Ft. 

13. Cím kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása  

Az EMMI kulturális államtitkársága irányítása alá tartozó központi költségvetés szervek működési 
kiadásainak egyszeri kiegészítése 92,9 millió Ft 

14. Kulturális járulék visszafizetés 

2014. évben a kulturális járulék visszatérítési forgalma nagyobb volt a bevételnél. A számviteli 
jogszabály alapján, év végén a tétel rendezésre került. 
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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

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

KIADÁSOK 10 884,0 8 750,0 -- 11 355,3--3 220,6--8 750,0 11 970,6

3. Központi előirányzat 10 884,0 8 750,0 -- 11 355,3--3 220,6--8 750,0 11 970,6

10 884,0 8 750,0 -- 11 355,3--3 220,6--8 750,0 11 970,6

BEVÉTELEK 11 986,3 10 750,0 -- 13 465,7--2 360,9--10 750,0 13 110,9

3. Központi előirányzat 11 986,3 10 750,0 -- 13 465,7--2 360,9--10 750,0 13 110,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXVII.  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

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

1

KIADÁSOK 3 047,4 2 922,0 -- 3 370,2--592,0--2 922,0 3 514,0

1 Működési költségvetés 3 047,4 2 922,0 -- 3 370,2--592,0--2 922,0 3 514,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 047,4 2 922,0 -- 3 370,2--592,0--2 922,0 3 514,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 741,6 614,0 -- 887,5--354,2--614,0 968,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 305,8 2 308,0 -- 2 482,7--237,8--2 308,0 2 545,8

Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

2

KIADÁSOK 2 177,1 1 740,0 -- 1 788,1--100,0--1 740,0 1 840,0

1 Működési költségvetés 2 177,1 1 740,0 -- 1 788,1--100,0--1 740,0 1 840,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 177,1 1 740,0 -- 1 788,1--100,0--1 740,0 1 840,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 863,0 642,0 -- 588,1---45,0--642,0 597,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 314,1 1 098,0 -- 1 200,0--145,0--1 098,0 1 243,0

Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

3

KIADÁSOK 2 291,6 1 198,0 -- 2 738,4--1 603,2--1 198,0 2 801,2

1 Működési költségvetés 2 291,6 1 198,0 -- 2 738,4--1 603,2--1 198,0 2 801,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 291,6 1 198,0 -- 2 738,4--1 603,2--1 198,0 2 801,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 486,1 227,0 -- 638,1--414,7--227,0 641,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 805,5 971,0 -- 2 100,3--1 188,5--971,0 2 159,5

Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

4

KIADÁSOK 790,0 300,6 -- 834,5--735,1--300,6 1 035,7

1 Működési költségvetés 790,0 300,6 -- 834,5--735,1--300,6 1 035,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 790,0 300,6 -- 834,5--735,1--300,6 1 035,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 290,5 123,0 -- 433,6--336,3--123,0 459,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 499,5 177,6 -- 400,9--398,8--177,6 576,4

Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

5

KIADÁSOK 13,9 7,0 -- 0,5------7,0 7,0

1 Működési költségvetés 13,9 7,0 -- 0,5------7,0 7,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,9 7,0 -- 0,5------7,0 7,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9,2 3,4 -- --------3,4 3,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXVII.  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 kívülre 4,7 3,6 -- 0,5------3,6 3,6

Épített örökség, építőművészet támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )6

KIADÁSOK 555,9 188,0 -- 592,0--485,6--188,0 673,6

1 Működési költségvetés 555,9 188,0 -- 592,0--485,6--188,0 673,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 555,9 188,0 -- 592,0--485,6--188,0 673,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 70,0 31,0 -- 208,2--240,0--31,0 271,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 485,9 157,0 -- 383,8--245,6--157,0 402,6

Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

7

KIADÁSOK 890,2 750,0 -- 892,1--190,0--750,0 940,0

1 Működési költségvetés 890,2 750,0 -- 892,1--190,0--750,0 940,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 890,2 750,0 -- 892,1--190,0--750,0 940,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 455,5 380,0 -- 378,4--30,0--380,0 410,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 434,7 370,0 -- 513,7--160,0--370,0 530,0

Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )8

KIADÁSOK 0,7 0,8 -- 35,9--36,2--0,8 37,0

1 Működési költségvetés 0,7 0,8 -- 35,9--36,2--0,8 37,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,7 0,8 -- 35,9--36,2--0,8 37,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 24,2--25,0---- 25,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,7 0,8 -- 11,7--11,2--0,8 12,0

Nemzetközi tagdíjak ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )9

KIADÁSOK 10,7 2,8 -- 19,5--20,0--2,8 22,8

1 Működési költségvetés 10,7 2,8 -- 19,5--20,0--2,8 22,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,7 2,8 -- 19,5--20,0--2,8 22,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,3 0,4 -- 1,0--1,6--0,4 2,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9,4 2,4 -- 18,5--18,4--2,4 20,8

Működési kiadások ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )10

KIADÁSOK 1 073,1 934,2 -- 961,7--27,5--934,2 961,7

1 Működési költségvetés 953,2 894,5 -- 921,9--27,4--894,5 921,9

 / 3 Dologi kiadások 30,8 34,2 -- 38,2--4,0--34,2 38,2

Szolgáltatási kiadások -- 34,2 -- 38,2--4,0--34,2 38,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 922,4 860,3 -- 883,7--23,4--860,3 883,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 922,4 860,3 -- 883,7--23,4--860,3 883,7

2 Felhalmozási költségvetés 119,9 39,7 -- 39,8--0,1--39,7 39,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 119,9 39,7 -- 39,8--0,1--39,7 39,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 119,9 39,7 -- 39,8--0,1--39,7 39,8

Egyéb kiadás ( X Nem besorolt )11
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXVII.  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 27,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 27,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 27,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 27,0 -- -- ---------- --

Kulturális járulék ( 16014 Elkülönített állami pénzalapok elszámolásai )12

BEVÉTELEK 1,0 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 1,0 -- -- ---------- --

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 1,0 -- -- ---------- --

Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

13

KIADÁSOK -- 706,6 -- 92,9---600,0--706,6 106,6

1 Működési költségvetés -- 706,6 -- 92,9---600,0--706,6 106,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 706,6 -- 92,9---600,0--706,6 106,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 706,6 -- 92,9---600,0--706,6 106,6

Kulturális járulék visszafizetés ( 16014 Elkülönített állami pénzalapok elszámolásai )14

KIADÁSOK 6,4 -- -- 29,5--31,0---- 31,0

1 Működési költségvetés 6,4 -- -- 29,5--31,0---- 31,0

 / 3 Dologi kiadások 6,4 -- -- 29,5--31,0---- 31,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 29,5--31,0---- 31,0

Egyéb bevételek ( 16014 Elkülönített állami pénzalapok elszámolásai )22

BEVÉTELEK 533,5 300,0 -- 396,5--96,5--300,0 396,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 375,6 200,0 -- 271,8--71,8--200,0 271,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

375,6 200,0 -- 271,8--71,8--200,0 271,8

4 Működési bevételek -- 100,0 -- 4,6---95,4--100,0 4,6

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 100,0 -- 4,6---95,4--100,0 4,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 157,9 -- -- 120,1--120,1---- 120,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 157,9 -- -- 120,1--120,1---- 120,1

Játékadó NKA-t megillető része ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )24

BEVÉTELEK 10 912,7 10 000,0 -- 11 019,3--717,0--10 000,0 10 717,0

3 Közhatalmi bevételek 10 912,7 10 000,0 -- 11 019,3--717,0--10 000,0 10 717,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 10 912,7 10 000,0 -- 11 019,3--717,0--10 000,0 10 717,0

Kulturális adó ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )26

BEVÉTELEK 105,1 50,0 -- 145,7--43,2--50,0 93,2

3 Közhatalmi bevételek 105,1 50,0 -- 145,7--43,2--50,0 93,2

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 105,1 50,0 -- 145,7--43,2--50,0 93,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXVII.  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

Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

27

BEVÉTELEK 434,0 400,0 -- 1 904,2--1 504,2--400,0 1 904,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 434,0 400,0 -- 1 904,2--1 504,2--400,0 1 904,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 434,0 400,0 -- 1 904,2--1 504,2--400,0 1 904,2
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Szerkezeti változás a 2014. évben

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

14/00/00/00 Kulturális járulék visszafizetés (345706) Új elem

Indoklás: 2014. évben a kulturális járulék visszafizetési összege magasabb volt a bevételnél, 
a számviteli jogszabály alapján ezt kiadási jogcímmel kell rendezni a Kincstárral.
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LXVIII. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi 
Kártalanítási Alap 
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Alap fejezet száma és megnevezése: LXVIII. Wesselényi Miklós Ár- és 
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 

Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzetgazdasági miniszter 

Alapkezelő megnevezése: Magyar Államkincstár 

 

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2014. évi beszámolójának 
indokolása 

I. Összefoglaló adatok: 

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (Alap) létrehozásától 2014. 
december 31-ig érvényesen összesen 1517 db kártalanítási szerződés megkötésére került sor 
10 megyében és Budapesten. Az összes érvényesen létrejött szerződésből – figyelembe véve a 
szerződés megszűnéseket, ami az eltelt tizenegy év alatt 848 db – tárgyév végén 669 db 
kártalanítási szerződés volt hatályos. A megszűnések döntő többsége a díj nemfizetése miatt 
következett be.  

A 2014. december 31-én érvényben lévő 669 kártalanítási szerződés megyénkénti eloszlása az 
alábbiak szerint alakult: Budapesten 25, Győr-Moson-Sopron megyében 2, Komárom-
Esztergom megyében 13, Tolna megyében 16, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében 10, Csongrád megyében 105, Pest megyében 164, Jász-Nagykun-
Szolnok megyében 120, Békés megyében 208, és Baranya megyében 1.  

Az Alap kiadási előirányzata összesen 16.000.000 forint volt, mellyel szemben a tényleges 
kifizetés összesen 6.347.280 forint. 

Az Alap bevételi előirányzata 17.000.000 forint volt, mellyel szemben a tényleges befizetés 
összesen 17.383.384 forint.  

 

II. Az Alap 2014. évi vagyoni helyzetének alakulása: 

II. 1. Eszköz oldal: 

Az eszközök összesen mérlegsor 2013. évben 22.478.810 forint 2014. évben 33.514.914 
forint volt, mely összeg a forintszámlák év végi egyenlegének az értéke. A növekedés 
11.036.104 forint, mely a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési 
maradvány). 

II. 2. Forrás oldal: 

A források  összesen mérlegsor 2013. évben 22.478.810 forint 2014. évben 33.514.914 forint 
volt. Forrás oldalon a 11.036.014 forint változást, a mérleg szerinti eredmény növekedése 
12.234.608 forint, a kötelezettségek csökkenése 1.291.554 forint, valamint a passzív időbeli 
elhatárolások növekedése 93.050 forint okozza. 

 

III. Az Alap bevételei:  

1. cím Rendszeres befizetés 

A kártalanítási szerződések díjbefizetéseinek előirányzata 4.600.000 forint volt. 2014. évben 
rendszeres befizetésként ténylegesen 4.987.759 forint folyt be, melyet egy időközben – az 
ingatlan elajándékozása miatt – megszűnt szerződésre befizetett 4.375 forint visszautalása 
csökkentett. Így a rendszeres befizetésekből származó bevétel összesen 4.983.384 forintra 
módosult. 
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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

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

KIADÁSOK 253,0 16,0 -- 6,3------16,0 16,0

3. Központi előirányzat 253,0 16,0 -- 6,3------16,0 16,0

253,0 16,0 -- 6,3------16,0 16,0

BEVÉTELEK 17,3 17,0 -- 17,4------17,0 17,0

3. Központi előirányzat 17,3 17,0 -- 17,4------17,0 17,0

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

4517



2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXVIII.  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

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

Rendszeres befizetés ( 01112 Kormányzat )1

BEVÉTELEK 5,0 4,6 -- 5,0------4,6 4,6

4 Működési bevételek 5,0 4,6 -- 5,0------4,6 4,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 5,0 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 4,6 -- 5,0------4,6 4,6

Költségvetési támogatás ( 01112 Kormányzat )3

BEVÉTELEK 12,3 12,4 -- 12,4------12,4 12,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12,3 12,4 -- 12,4------12,4 12,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

12,3 12,4 -- 12,4------12,4 12,4

Működési kiadások ( 01112 Kormányzat )6

KIADÁSOK 11,1 15,0 -- 5,2------15,0 15,0

1 Működési költségvetés 11,1 15,0 -- 5,2------15,0 15,0

 / 3 Dologi kiadások 7,0 1,1 -- 1,4------1,1 1,5

Szolgáltatási kiadások -- 1,0 -- 1,1------1,0 1,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 0,1 -- 0,3------0,1 0,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,1 13,9 -- 3,8------13,9 13,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,1 13,9 -- 3,8------13,9 13,5

Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése ( 01112 Kormányzat )7

KIADÁSOK 241,9 1,0 -- 1,1------1,0 1,0

1 Működési költségvetés 241,9 1,0 -- 1,1------1,0 1,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 241,9 1,0 -- 1,1------1,0 1,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 241,9 1,0 -- 1,1------1,0 1,0
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Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

 

Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
elnöke 

 

Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

 

 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2014. évi beszámolójának indokolása 

 

I. Összefoglaló adatok: 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (továbbiakban: Atv) 
hozta létre a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (továbbiakban: KTIA). Rendeltetése, hogy 
kiszámítható és biztos forrást jelentsen a magyar gazdaság technológiai innovációjának 
ösztönzésére és támogatására, tegye lehetővé a gazdaság és a társadalmi élet egyéb területén 
hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az 
innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.  

2014. január 1-jétől a KTIA feletti rendelkezési jog átkerült a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. A 
Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
2013. évi CCIII. törvény 19. § (2) bekezdése módosította az Atv. 8. § (10) bekezdését, mely szerint 
a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős (nemzetgazdasági) miniszter rendelkezik 
a KTIA felett. 

A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 
146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 59. §. 2014. január 1-jén hatályos szövege szerint a kutatás-
fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter a KTIA-t kezelő szerv. 

 A 152/2014. (VI. 6.) Kormányrendelet 4. § 8. pontja értelmében 2014. június 6-tól a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap feletti rendelkezési jog, és a közreműködői feladatok a 
Miniszterelnökséghez kerültek. Az e rendelet 136. § alapján más miniszterhez átkerülő feladat- és 
hatáskör tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti jogutódlás 
időpontjának 2014. augusztus 1-jét kell tekinteni.  

A KTIA kezelésével és felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokat a Kutatási és 
Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.29.) Korm. 
rendelet, illetve a 2010. június 1. napját követően megjelent pályázati programok nyertes projektjei 
esetén a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról 
szóló 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet határozza meg.  

A./  2014-ben kezelt pályázati konstrukciók: 

1.  Tudás Magyarország programcsoport (Knowledge Hungary) 

 1.1 Nemzeti Tudásközpont Program (RET) 

 1.2  Célzott alapkutatásokat támogató pályázat (OTKA-A) 

 1.3 Kutatói karrier támogatása (Karrier) 

  1.3.1 Mobilitás pályázat (HUMAN-MB08) 
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 1.4 Mecenatúra 

 1.5 Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer  

  1.5.1 Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek 
fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése”  

(KTIA_TIOP-2.3.1.) 

  1.5.2 Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek 
kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” (KTIA_TIOP-
2.3.3.) 

 1.6 Nemzeti Agykutatási Program (NAP) 

   

2. Technológia Magyarország programcsoport (Technology Hungary) 

 2.1 Nemzeti Technológia Program (TECH) 

  2.1.1 Stratégiai kutatások támogatása 

 2.2 Szellemi tulajdon jogi védelmének támogatása (IPARJOG) 

 2.3 K+F+I Ernyőprojektek (ERNYO) 

 2.4 Technológiai start-up ökoszisztéma építése (START_UP) 

 2.5 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 

  2.5.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása műszaki-, 
orvosi- vagy természettudományi szakterületen (PIAC) 

  2.5.2 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása az agrár-, 
élelmiszeriparban (AGR_PIAC) 

  2.5.3 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-
magyarországi régióban (KMR)) 

 2.6 K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések 

  

3. Vállalkozó Magyarország programcsoport (Enterprise Hungary) 

 3.1 K+F eredmények és innovatív ötletek megvalósítása (5LET) 

 3.2 Regionális innováció támogatása  

  3.2.1 Regionális programok (REG; BAROSS) 

  3.2.2 Innocsekk Plusz 

 3.3 Magasan képzett munkaerő alkalmazásának támogatása 

4. Együttműködő Magyarország programcsoport (Cooperative Hungary) 

 4.1 EU K+F programok 

  4.1.1  Az EU 7. KTF Keretprogramjában való magyar részvétel támogatása 

   a) BONUS program 

   b) Konzorciumépítő pályázat 

  4.1.2 EU K+F közös programokban és technológiai kezdeményezésekben való 
részvétel ösztönzése  
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   a) Ambient Assisted Living (AAL) 

   b) EUROSTARS program 

   c) ARTEMIS és ENIAC 

  4.1.3 ERA-NET és ERA-NET Plusz programokban való részvétel erősítése 

   a) ERA-NET és ERA-NET Plusz program 

   b) ERA-NET-CORNET 

  4.1.4 EUREKA programban való részvétel támogatása 

  4.1.5 ERC 

  4.1.6 ELI (hELIos) 

   

 4.2 Kétoldalú nemzetközi együttműködések (TÉT) 

  4.2.1 Kétoldalú TéT együttműködések 

  4.2.2 Kétoldalú K+F projektek támogatása 

 4.3 Űrkutatási pályázat (URKUT) 

 4.4 Nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alap és ipari kutatási valamint 
Infokommunikációs technológiai fejlesztési projektek támogatása a Közép-
magyarországi régióban (KTIA_AIK) 

 4.5 EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel és partneri közreműködés 
támogatása 

A fenti pályázati portfólió kötelezettség vállalásainak döntő részét a 2012-2013-ban meghirdetett 
konstrukciókból eredő kötelezettségek képezik. 

 

B./  Előző években (több évre) meghirdetett és 2014-ben még nyitott pályázati felhívások: 

 

KTIA_NAP_B 

„Nemzeti Agykutatási Program” „B” alprogramjának a célja a hazai agykutatói állomány bővítése 
külföldről hazatérő kutatók beilleszkedésének támogatásával. 

Az alprogramhoz kapcsolódó célok: 

 A hazai agykutatói állomány bővítése külföldről hazatérő kutatók beilleszkedésének 
támogatásával, 

 A NAP programhoz kapcsolódó, világszínvonalú kutatások végzésére képes új 
kutatócsoportok létrehozása, 

 A kutatás számára nemzetközi összehasonlításban vonzó, eredményes és hatékony 
kutatómunka szervezeti és működési feltételeinek biztosítása, 

 Agykutatás területén végzett nemzetközi szintű K+F tevékenységek támogatása, a hazai 
kutatóműhelyek nemzetközi kapcsolatainak, együttműködéseinek bővítése, 

 Az agykutatás hazai kutatási és fejlesztési kapacitásának bővítése, műszeres 
infrastruktúrájának javítása, 

 A  létrejövő új hazai kutatóhelyek fenntarthatóságának megerősítése külföldi és nemzetközi 
kutatási erőforrások bevonásával és az erre irányuló tevékenység ösztönzésével. 
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START_UP_13 

„Technológiai start-up ökoszisztéma építés” 

A támogatás célja a nemzetközi piacokon versenyképes K+F eredményekre alapuló vállalkozások 
felépítése és működésének beindítása egy megbízható és jól működő technológiai inkubátor 
rendszeren keresztül. A pályázat a technológiai inkubátorok felállításán és új ötletek szűrésén túl (I. 
és II. alprogram) közvetlenül is támogatást nyújt az induló technológiai vállalkozások felépítésének 
egymásra épülő fázisaira jellemző problémák – technológiafejlesztés, vállalkozásépítés, befektető 
keresés, piacra lépés - megoldásában (III. és IV. alprogram) 

A „Technológiai start-up ökoszisztéma építés” program felépítése: 

 alprogram: A technológiai inkubátorok felállítása, elindulásuk támogatása.  
(pályázati beadás lezárult) 

 II. alprogram:Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP 
levédetése. 

  III. alprogram: Az inkubáció folyamata, az inkubáltak támogatása. 
  IV. alprogram: A piacra lépés támogatása és a tőkebevonás elősegítése. 
2014-ben csak a II. III. és IV. alprogramra lehetett pályázni, ebben az esetben a pályaművek 
benyújtásának feltétele, hogy a pályázóknak rendelkeznie kell az I. alprogramban akkreditált 
technológiai inkubátor által kiadott támogató nyilatkozattal. 

TIOP_KTIA-2.3.3.-13/1 

„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált 
intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” 

A támogatás célja: 

 a közfinanszírozott egészségügyi ellátásokat nyújtó szolgáltatók (ideértve a közfinanszírozott 
lakossági gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátást biztosító, vénybeváltó 
szolgáltatókat is) magasabb minőségi szintű tevékenységének, hatékony együttműködésének 
elősegítése; 

 a teljes közfinanszírozott ellátási előzményi adatok (térben és időben független választ 
garantáló) hozzáférhetőségének biztosításához szükséges környezet kialakítása a valamennyi 
ellátási ponton megalapozottabb szakmai döntéshozatal, valamint a betegbiztonság növelése 
érdekében, a HEFOP 4.4. program hasznosítható eredményeinek és tanulságainak 
beépítésével. 
 

TÉT_13_DST 

Magyar-indiai (KTIA-DST) K+F+I együttműködési Programban való magyar részvétel támogatása  

A pályázat célja olyan indiai-magyar együttműködésben megvalósuló hasznosítás-orientált K+F+I 
projektek magyar részének támogatása, amelyek eredményeként rövid- és középtávon gazdaságilag 
hasznosuló piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre - az Új Széchenyi Tervben 
meghatározott célkitűzésekkel összhangban. A program olyan kutatás-fejlesztési projektek 
megvalósítását támogatja, amelyek vállalkozások és/ vagy költségvetési kutatási szervezetek 
és/vagy non-profit szervezeti kutatási szervezetek hatékony együttműködésével valósulnak meg 
kutatási konzorcium keretében. 

TÉT_13_IL_2 

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttműködési Programban való magyar 
részvétel támogatása (2. forduló) 

A pályázat célja olyan magyar-izraeli együttműködésben megvalósuló hasznosítás-orientált K+F+I 
projektek magyar részének támogatása, amelyek eredményeként rövid- és középtávon gazdaságilag 
hasznosuló piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre - az Új Széchenyi Tervben 
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meghatározott célkitűzésekkel összhangban. A program olyan kutatás-fejlesztési projektek 
megvalósítását támogatja, amelyek magyar és izraeli vállalkozások, vagy azok által vezetett 
konzorciumok hatékony együttműködésével valósulnak meg. Kutatási konzorciumot vállalkozások, 
és költségvetési kutatási szervezetek és/vagy non-profit kutatási szervezetek alkothatnak. 

A pályázati kiírás lebonyolítása két fordulóban valósul meg. A pályázat első fordulójában a 
pályaművek előminősítése történt meg. A pályázati felhívás második fordulójában azok a pályázók 
nyújthattak be pályaművet, akik az első fordulóban pozitív döntésben részesültek. 

 

Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés Támogatása 

TÉT_12_JP 

A Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködéshez kapcsolódó Magyar-Japán TéT 
együttműködés keretein belül igényelhető támogatásra vonatkozó felhívás. 

TÉT_12_FR/2 

A Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködéshez kapcsolódó Magyar-Francia 
TéT (TÉT_12_FR/2) együttműködés keretein belül igényelhető támogatásra vonatkozó felhívás.  

(2. forduló) 

C./ 2014. évi új pályázati kiírások 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2014. évi felhasználási tervének jóváhagyása alapján 
(1411/2014. (VII. 23. Korm. határozat) 2014-ben az alábbi pályázati felhívások kerültek 
meghirdetésre: 

 

                                                                                                               millió forintban 

Konstrukció megnevezése 

 

Tervezett 
keretösszeg 

 

K+F Versenyképességi és Kiválósági 
Szerződések (VKSZ_14) 

- egészségipari KFI alprogram 

- energetikai KFI alprogram 

- irányítástechnikai KFI alprogram 

 

2 400,0 

 

2 400,0 

 

2 400,0 

Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) 
Együttműködés Támogatása 2014 keretében 

Magyar – Francia TéT (TÉT_14_FR) 

20,0 
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Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) 
Együttműködés Támogatása 2014 keretében 

Magyar – Vallon TéT (TÉT_14_VL) 

12,0 

Összesen 7232,0 

 

A meghirdetett pályázatok keretében 2014-ben nem történt kifizetés. 

K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések VKSZ_14 

A 7,2 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett Versenyképességi és Kiválósági Szerződések 
program három alprogramja keretében nemzetgazdasági szinten jelentős méretű, a kutatás-fejlesztés 
és az ipar számára kiemelkedő jelentőségű, elsősorban felülről kezdeményezett, felépített és 
koordinált (top-down) pályázatok kaphatnak támogatást. 

A három alprogram: 

 Egészségipari K+F projektek 
 Energetikai K+F projektek 
 Irányítástechnikai K+F projektek 
A pályázat célja olyan stratégiai jelentőségű, hazánk versenyképességét növelő kutatás-fejlesztési 
tevékenységek támogatása, amelyek hozzájárulnak 

 a hazai vállalkozások K+F tevékenységének ösztönzéséhez, 
 a kutatói munkahelyteremtéshez, 
 stratégiai jelentőségű, a közfinanszírozású kutatóintézetek K+F tevékenységének irányt szabó 

K+F együttműködések ösztönzéséhez, 
 jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, 

technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztéséhez, 
 a Széchenyi 2020 program Tudomány – Innováció programjában a kiemelt ágazatok 

hálózatainak erősítéséhez, különösen a fejlesztési pólus és Nemzeti Technológiai Platform 
programok eredményeinek továbbviteléhez, a K+F célú működő tőke vonzásához, a globális 
nagyvállalatok nemzeti innovációs rendszerbe való jobb integrációjához, valamint a hazai 
beszállító kkv-k bekapcsolódásához a globális innovációs értékláncához. 

 

Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) Együttműködés Támogatása 2014 

TÉT_14_FR 

Magyar – Francia Kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretein belül fontos 
célkitűzés egyrészt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvételek 
bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az aktuális kutatási 
folyamatokba. 

 

TÉT_14_VL 

A Magyar-Vallon Kétoldalú TÉT pályázati konstrukció célja, hogy a nemzetközi kétoldalú 
Tudományos és Technológiai (továbbiakban TéT) együttműködés keretében folytatott kutatásokban 
résztvevő kutató utazásaival kapcsolatos költségeinek támogatásával elősegítse. 
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Helyszíni ellenőrzési tevékenység 

Az ellenőrzés 2014. évben 24 projekt, ezen belül 63 támogatott szervezet ellenőrzését végezte el, 
mely eredményeként 16 projekt esetében 47 537 237 forint visszafizetési kötelezettség 
megállapítására került sor. Az ellenőrzés alá vont kedvezményezettek részére megítélt támogatás 
összesen 5 288 042 535 forint volt. 

 

A hatásköri delegálások miatt az ellenőrzések 2014. 04. 22. - 2014. 05. 29. illetve 2014. 09. 10. - 
2014.12. 18. között kerültek végrehajtásra. 

 

Az ellenőrzések eredményeképpen nem történt támogatási szerződéstől való elállás, így ezen 
jogcímen felszabaduló kötelezettség nincs. 

A soron kívüli ellenőrzések indokoltságát többek között az elszámolások során felmerülő valótlan 
és hamis adatszolgáltatás gyanúja, a kért szerződésmódosítási kérelem indokainak ellenőrzése, a 
beszámoló alapján nem egyértelmű költségek ellenőrzése, illetve a bírálatok alapján csak a 
helyszínen bemutatható K+F eredmények vizsgálata jelentette. 

 

A visszafizetési kötelezettségek megállapítását elsősorban a nem elszámolható-, vagy nem 
megfelelő mértékben elszámolt költségek (amortizáció)-, a számlák kifizetését igazoló 
háttérdokumentumok jelentős hiányosságai, továbbá a költségeknek igazoltan nem a támogatási cél 
érdekében történő felhasználása eredményezte. 

 

II. Az Alap 2014. évi vagyoni helyzetének alakulása: 

Vagyoni helyzet 

A KTIA 2014.évi szabályok szerint megállapított egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 
123.692,6 millió forint, felhalmozott eredmény -1.345,5 millió forint, mérlegszerinti eredmény 
34.663,5 millió forint figyelembe vételével a saját tőke 157.010,6 millió forint. 

Mérleg szerint az eszközök és források főösszege: 159.519,5 millió forint.  

II. 1. Eszköz oldal: 

KTIA pénzeszköz állománya 

A Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat felhasználási keretszámla 2014.december 31-i 
fordulónappal kimutatott záró állománya 158.751,4 millió forint, Az európai Uniós programok 
célelszámolási forintszámla 2014.december 31-i egyenlege 549,6 millió forint, a számlák együttes 
záró állománya 159.301,0 millió forint. 

A KTIA számláinak nyitó egyenlege az alábbi jogcímeken keletkezett: 

 Nyitó egyenleg 2014.01.01-én  123.692,6 millió forint 

 Kiadás maradványa                35.381,8 millió forint 

 Bevételi többlet                       92,7 millió forint 

 Egyéb sajátos elszámolások                  133,9 millió forint 

 Záró egyenleg 2014.12.31-én:  159.301,0 millió forint 
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A záró állomány magába foglalja az EU-tól érkezett. még fel nem használt 549,6 millió forint 
pénzeszközt, melyet elkülönítve idegen pénzeszközként tartunk nyilván és a mérlegben a források 
között az egyéb sajátos forrásoldali elszámolásokként is kimutattuk. 

A követelések 2014.évi alakulása: 

A követelések között mutatjuk ki a támogatási szerződések felmondása, a szerződésektől való 
elállások esetén előírt követelések, valamint a szabálytalan támogatások miatti előírt követelések 
összegét, valamint az elismert követelések kamatait is. 

A KTIA összes bruttó követelés állománya 1.911,3 millió forint, amely az alábbi típusú 
követelésekből tevődik össze. 

 Kamat:      100,4 millió forint 
 Tőke:   1.810,9 millió forint 
Az elismert, követelés állomány 1.911,3 millió forint, az elszámolt értékvesztés 1.692,9 millió 
forint, az értékvesztéssel csökkentett könyvszerinti követelés értéke 218,4 millió forint. 

A jogszabály értelmében az el nem ismert követelés állomány kamat összegét a 1.003,6 millió forint 
és a kedvezményezettek részére nyújtott támogatási előlegek 2014.12.31-ig el nem számolt, 
szerződés szerint egyeztetett állományát, melynek értéke 54.758,1 millió forint a 0-s 
számlaosztályban tartjuk nyílván. 

Követelés kezelése 

Az alapkezelő a peres ügyek és az egyéb végrehajtás, felszámolás, végelszámolás alatt lévő 
kedvezményezettekkel szembeni követelések kezelésére, a peres és jogvitás ügyekben az alapkezelő 
képviseletére a Lékó és Társa Ügyvédi Iroda volt megbízva 2014. április végéig. Azt követően a 
KML Ügyvédi Iroda látta el a KTI Alap képviseletét.  

Az alapkezelő személyében bekövetkezett változásokat a követeléseink érvényesítésére indított 
peres és nem peres eljárásokban bejelentettük. A 2014. év folyamán erre két ízben is sor került, 
először a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd a Miniszterelnökség jogutódlásának bekövetkezését 
követően. Mindezek az eljárások rendes lefolyását lassították. 

A peres ügyek nagy részében az alapkezelő felperesként szerepel, ahol a per tárgya az elállás miatt 
visszafizetendő támogatási összeg, annak kamatai, és költségei. Peres eljárásaink többsége a 
kedvezményezettek szerződésszegéséből következően a támogatási szerződéstől való elállásunkon 
alapulnak. Tekintettel arra, hogy e szerződésszegő kedvezményezettek visszafizetési 
kötelezettségüknek nem tettek önként eleget és a rendelkezésünkre álló biztosíték (beszedési 
megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazás) érvényesítése általában nem vezetett eredményre, 
követeléseinket polgári peres úton juttatjuk érvényre. Tapasztalataink szerint a perek központi 
kérdése a szerződésszegés mértéke, azaz a kedvezményezett nem vagy hibás teljesítése kellően 
megalapozza-e a támogatási szerződéstől való elállást. A bizonyítás során gyakran kell szakértő 
igénybevételét kezdeményeznünk, illetve szakértő kirendelését az alperesek is gyakran 
indítványozzák. Sok esetben előfordul, hogy a jogerős ítélet alapján végrehajtási eljárást kell 
indítanunk, mivel a részünkre megítélt összeg megfizetésre nem kerül sor. A megnyert peres ügyek 
végrehajtásakor több végrehajtás alá vont vállalkozás felszámolására kerül sor. 

Egyes esetekben az alapkezelő alperesként szerepel a perekben, amely általában annak 
következménye, hogy a támogatási szerződés támogatói oldalról, elálló nyilatkozattal történt 
megszüntetését a kedvezményezett peres eljárás keretében vitatja, keresete az elállás 
érvénytelenségének megállapítására irányul. Ilyen esetekben viszontkeresetben kérjük a már 
kifizetett támogatási összeg és járulékai megfizetését. 

Vállalkozások esetében az általunk indított végrehajtási eljárások jelentős része felszámolási 
eljárásba fordul, amelyből megtérülés általában nem várható. A magánszemélyekkel szemben 
indított végrehajtási eljárok igen hosszadalmasak, alapvető problémát jelent, hogy a lakott 
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ingatlanok árverése többszöri kísérletre is sikertelen. Ha az árverés sikeres, akkor a befolyó összeg 
lényegesen alacsonyabb a végrehajtandó összegnél.  

A kedvezményezett vállalkozások esetében megindított felszámolási eljárásokban követeléseinket 
hitelezői igényként bejelentettük. A folyamatban lévő felszámolások többsége elhúzódik, akadnak 
15-20 éves ügyeink is. Sok esetben a felszámolás befejezésekor a felszámolási költségekre, illetve a 
befizetett regisztrációs díjak (egészének) visszautalására sem áll rendelkezésre elegendő fedezet. A 
hitelezői igényként bejelentett követeléseink megtérülése elenyésző. Egyes ügyekben 
behajthatatlansági nyilatkozatot kértünk a felszámolótól, biztosítva ezáltal a felszámolás alatt álló 
kedvezményezetteket érintő ügyeink gyorsabb lezárását. 

A végelszámolással érintett ügyek száma nem számottevő, gyakran felszámolásként végződnek. 

Egyéb követeléskezeléses ügyekben sikerült részletfizetési megállapodást kötni a támogatottal, 
ezeket nyomon követjük, szükség esetén intézkedünk a fizetési késedelem vagy az elmaradás miatt. 

II. 2. Forrás oldal: 

Kötelezettség: 

A mérlegben a kötelezettségek között kerül kimutatásra a NAV által adók módjára behajtandó 
innovációs járulék elszámolásával összefüggő túlfizetés 2014.12.31-én fennálló állománya. 

Az állomány tárgyévi összegére az adatokat a NAV szolgáltatja. A 2014.12.31-i állapot szerinti 
végleges leltár adatok alapján a túlfizetés záró állománya 1.959,3 millió forint. 

 Innovációs járulék hátralék adata   4.786,0 millió forint 

 Innovációs járulék túlfizetés adata   5.234,5 millió forint 

 Innovációs járulék elszámolt értékvesztése  1.510,8 millió forint  

 Túlfizetés összesen:     1.959,3 millió forint 

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások: 

A Magyar Államkincstár által vezetett az Európai Uniós programok célelszámolási forint számla 
2013.12.31-i egyenlege 549,6 millió forint. 

Az Európai Uniós programok célelszámolási forint számla záró egyenlege az alábbi jogcímeken 
keletkezett: 

  Nyitó egyenleg 2014.12.01-én  415,7 millió forint 

   Jóváírás               230,2 millió forint 

  Terhelés                 96,2 millió forint 

  Záró egyenleg:    549,6 millió forint 

 

Az Európai Uniós programok célelszámolási forint számláján lévő előfinanszírozásként átutalt 
összeget az 549,6 millió forint-ot a végleges felhasználásig – kedvezményezettek kifizetéséig – a 
számlán tartjuk. 

 

III. Az Alap bevételei:  

2014.évi bevételek 

A Kvtv.1.sz. mellékletében közzétett címrendben a KTIA 56.235,0 millió forint bevételi 
főösszeggel szerepel.  

A teljesítés mértéke 70.393,2 millió forint, amely a bevételi előirányzat összegére vetítve 125,2 %-
os teljesítésnek felel meg. 
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A bevételek az alábbi megbontás szerint alakultak: 

                                                                                                                                    millió forintban 

Jogcím Eredeti előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 

Innovációs járulék 55 575,0 68 902,6 123,9 % 

Egyéb bevétel 660,0 1 490,6 225,8 % 

Költségvetési bevétel 56 235,0 70 393,2 125,2 % 

Egyéb sajátos elszámolások bevétele  133,9  

Bevétel összesen: 56 235,0 70 527,2   

 

Az innovációs járulékfizetésre kötelezettek járulékfizetési teljesítése alapján a Nemzeti Adó és 
Vámhivatal (továbbiakban: NAV) a KTIA számlájára összesen 68.902,6 millió forint innovációs 
járulékot utalt át. Az előirányzathoz képest 23,9 %-os, azaz 13.327,6 millió forint többletbevételt 
jelent. 

A költségvetési beszámoló teljesítési adatai megegyeznek a kincstári beszámoló előirányzati 
adataival (02.űrlap) 

A többletbevétel előirányzatosítására az év végi korrekciós időszakban került sor. 

Az innovációs járulék 2011-2014.évi előirányzati és teljesítési adatainak alakulását az alábbi 
táblázat mutatja. 

                                                                                                         millió forintban 

Megnevezés 2011 2012 2013 2014 

Eredeti előirányzat 22 797,7 45 200,0 53 000,0 55 575,0 

Teljesítés 25 174,6 58 206,6 61 970,6 68 902,6 

Többletbevétel 2 376,9 13 006,6 8 970,6 13 327,6 

Teljesítés %-a 110,4% 128,8% 116,9% 123,9% 

 

Az elmúlt évek innovációs járulék összegének növekedését a járulékfizetésre kötelezettek 
kedvezőbb gazdasági tevékenységből adódó magasabb járulékfizetési alap (nettó árbevétel) 
eredményezte. Az innovációs járulék mértéke 0,3 %, amely 2006 óta nem változott. 

 

2014.évben 1.490,6 millió forint egyéb bevétel realizálódott. 

Az egyéb bevételek teljesülése az alábbi jogcímeken történt: 

tárgyévet megelőzően a KTIA-ból nyújtott támogatási előlegek fel nem használt pénzeszközeiből 
összesen 250,3 millió forint került visszautalásra a kedvezményezettek által. 
 
 EU-tól előfinanszírozásként kapott támogatás 2014.évben felhasznált összege 337,3 millió 

forint volt, amely átvett pénzeszközként az egyéb bevételek között kerül kimutatásra. 
 Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak 2013.évben átutalt alapkezelői díj elszámolás utáni fenn 

maradt összeg visszautalásra került 843,2 millió forint-ban. 
 a kedvezményezettektől a támogatások szabálytalan felhasználása miatti visszafizetések 

összege 59,8 millió forint 
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A KTIA-t érintő 2014-ben keletkezett egyéb sajátos elszámolások bevételének forgalma  
133,4 millió forint, amelynek összetétele: 

 Tárgy évi egyéb sajátos elszámolások forgalma    230,2 millió forint 

 Előző évi egyéb sajátos elszámolások forgalom rendezése   -96,2 millió forint 

Összesen:       133,4 millió forint 

A tárgyévi függő bevétel az EU-s társfinanszírozás keretében megvalósuló támogatási programokra 
2013.évben az EU-tól előfinanszírozásként a KTIA számlájára átutalt összeg, amelyet a végleges 
felhasználásig – kedvezményezettek részére történő kifizetésig – idegen pénzeszközök között 
tartunk nyilván. 

A tárgyévi és a korábbi évekről áthúzódó összes sajátos elszámolások záró állománya 
 549,6 millió forint. 

 

IV. Az Alap kiadásainak teljesítése:  

A KTIA kiadási összegének jogcímenkénti és támogatási programok szerinti felhasználását az 
alábbi táblázat mutatja: 

 1.jogcím: Hazai innováció támogatása 

Program neve  
Kifizetés 
(millió 
forint) 

AGR_PIAC 910,2 

AKF 3,3 

BAROSS 2,2 

ED 2 849,1 

ERNYO 1 674,3 

HUMAN_MB08 8,8 

INNO 131,4 

IPARJOG 17,2 

KMR 3 122,7 

NKFP 0,2 

PIAC_13 1 519,0 

REG 12,4 

TECH 447,0 

VKSZ 3 067,9 

KTIA_AIK 2 150,2 

KTIA 974,4 

KTIA_NAP 4 389,6 

Összesen: 21 279,9 
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 2. Jogcím: Nemzetközi együttműködésben megvalósuló  
innováció támogatása 

Program neve  
Kifizetés 
(millió 
forint) 

AAL 174,6 

ARTEMIS 4,7 

ED 882,6 

ENIAC 33,2 

ERANET_HU 20,4 

ERC 9,9 

EU_BONUS 2,5 

EU_KP 37,7 

EUREKA 187,9 

EUROSTARS_HU 8,5 

NEMZ 133,3 

TÉT 126,6 

URKUT 13,9 

összesen: 1 635,8 

 

3. Jogcím: Költségvetési befizetés 

Költségvetési befizetés 10 000,0 

 

7. Jogcím: Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 1 389,4 

 

24. Jogcím: PECS programban való részvétel támogatása 

PECS programban való részvétel 
támogatása 

613,7 

 

2014.évi kiadás összesen: 34 918,8 

 

A költségvetési beszámoló teljesítési adatai megegyeznek a kincstári beszámoló előirányzati 
adataival (01.űrlap) 

V. A teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki bemutatása:  

A törvényi szabályozás értelmében a KTIA a 2014. költségvetési évben a Magyar Államkincstár 
által nyilvántartott, összevont címeket tartalmazó kincstári költségvetéssel rendelkezik. A 2014.évi 
költségvetési címrend alapján a KTIA-ra vonatkozóan a költségvetés szerkezeti rendjének 
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megfelelő, a bevételeket és kiadásokat részletes jogcímenként és tevékenységenként tartalmazó 
elemi költségvetés készült. 

A Kvtv. szerint eredeti bevételi és kiadási főösszege 56.235,0 millió forint 

  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 
2014. évi 

Költségvetési 
kiadások 

2014. évi 

Költségvetési 
bevételek 

Hazai innováció támogatása 35 357,6  

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló 
innováció támogatása     3.484,2  

Befizetés a központi költségvetésbe  10 000,0  

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz    1 793,2  

Innovációs járulék     55 575,0 

Egyéb bevétel  660,0 

Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) 
programban való részvétel támogatása      600,0  

Betétállomány változás   5 000,0  

Összesen:  56 235,0       56 235,0 

 

A Kincstár által 2014.december 31-én végrehajtott 5.000 millió forint előirányzat csökkentés  
8,9 %-os előirányzat csökkentést eredményezett. 

2014.évben a KTIA-nál irányítószervi hatáskörben 4 alkalommal történt előirányzat módosítás 
9.065,6 millió forint összegben.  

                                                                                                           millió forintban 

Megnevezés 

2014.évi törvényi 
előirányzat 

 

2014.évi módosított 
előirányzat 

 

Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel 

Hazai innováció támogatása 35 357,6  49 423,2  

A nemzetközi együttműködésben 
megvalósuló innováció támogatása 

3 484,2 
 

3 470,5  

Befizetés a központi költségvetésbe 10 000,0  10 000,0  

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 1 793,2  1 793,2  

Innovációs járulék  55 575,0  68 902,6 

Egyéb bevétel  660,0  1 398,0 

Európai Együttműködő Államok Terve 
(PECS) programban való részvétel 
támogatása 

600,0 
 

613,7  
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Betétállomány változás 5 000,0  0  

Összesen: 56 235,0 56 235,0 65 300,6,0 70 300,6 

Egyenleg: 0,0 5 000,0 

Az előirányzat módosítás miatt KTIA bevételi és kiadási előirányzat összege eltér egymástól. 

A költségvetési beszámoló előirányzati adatai megegyeznek a kincstári beszámoló előirányzati 
adataival (01,02.űrlap) 

2014.évi felhasználások 

2014.évben a KTIA-ból összesen 34.918,8 millió forint kifizetés történt. 

A kiadások jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: 

                                                                                                        millió forintban 

Megnevezés 
Törvényi 

előirányzat 
 Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Teljesítés 

%-a 

Hazai innováció támogatása 35 357,6 49 423,2 21 279,9 43,0 % 

A nemzetközi együttműködésben 
megvalósuló innováció támogatása 

3 484,2 3 470,5 1 635,8 48,0 % 

Befizetés a központi költségvetésbe 10 000,0 10 000,0 10 000,0 100,0 % 

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 1 793,2 1 793,2 1 389,4 77,5 % 

Európai Együttműködő Államok 
Terve (PECS) programban való 
részvétel támogatása 

600,0 613,7 613,7 100,0 % 

Betétállomány változás 5 000,0 0   

Kiadás összesen: 56 235,0 65 300,6 34 918,8 53,5 % 

 

A pályázat útján elnyert és a pályázaton kívül döntött támogatások, valamint a jogszabályon alapuló 
egyéb támogatások pénzügyileg teljesített összegének költségvetési számvitel szerinti  megoszlása 
az alábbi : 

Költségvetési számvitel szerint 
Kiadások 

(millió 
forint) 

Megoszlás 
(%) 

Működési célú támogatásértékű 
kiadások (ÁHT-n belül) 

10 021,1 28,7 

Működési célú pénzeszközátadások  
(ÁHT-n kívül) 

9 221,2 26,5 

Felhalmozási célú támogatásértékű 
kiadások (ÁHT-n belül) 

3 511,7 10,0 

Felhalmozási célú 
pénzeszközátadások  (ÁHT-n kívül) 

1 551,1 4,4 

Nemzetközi kötelezettségek 613,7 1,8 

Befizetés a központi költségvetésbe 10 000,0 28,6 

Kiadás összesen: 34 918,8 100,0 
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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

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

KIADÁSOK 35 950,1 51 235,0 -- 34 918,8--14 065,6--51 235,0 65 300,6

3. Központi előirányzat 35 950,1 51 235,0 -- 34 918,8--14 065,6--51 235,0 65 300,6

35 950,1 51 235,0 -- 34 918,8--14 065,6--51 235,0 65 300,6

BEVÉTELEK 63 077,5 56 235,0 -- 70 393,2--14 065,5--56 235,0 70 300,5

3. Központi előirányzat 63 077,5 56 235,0 -- 70 393,2--14 065,5--56 235,0 70 300,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXIX.  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

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

Hazai innováció támogatása ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )1

KIADÁSOK 21 568,2 35 357,6 -- 21 279,9--14 065,6--35 357,6 49 423,2

1 Működési költségvetés 17 452,1 21 580,8 -- 16 277,7--14 065,6--21 580,8 35 646,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 17 452,1 21 580,8 -- 16 277,7--14 065,6--21 580,8 35 646,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 383,9 7 878,3 -- 7 426,8------7 878,3 21 816,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 068,2 13 702,5 -- 8 850,9------13 702,5 13 829,7

2 Felhalmozási költségvetés 4 116,1 13 776,8 -- 5 002,2------13 776,8 13 776,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 116,1 13 776,8 -- 5 002,2------13 776,8 13 776,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 952,9 12 236,1 -- 3 465,7------12 236,1 12 236,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 163,2 1 540,7 -- 1 536,5------1 540,7 1 540,7

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő 
tevékenységek )

2

KIADÁSOK 1 940,7 3 484,2 -- 1 635,8---13,7--3 484,2 3 470,5

1 Működési költségvetés 1 869,3 2 126,6 -- 1 575,2---13,7--2 126,6 2 812,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 869,3 2 126,6 -- 1 575,2---13,7--2 126,6 2 812,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 238,8 776,3 -- 1 204,9------776,3 1 476,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 630,5 1 350,3 -- 370,3------1 350,3 1 336,6

2 Felhalmozási költségvetés 71,4 1 357,6 -- 60,6------1 357,6 657,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,4 1 357,6 -- 60,6------1 357,6 657,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 54,2 1 205,8 -- 46,0------1 205,8 505,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 17,2 151,8 -- 14,6------151,8 151,8

Befizetés a központi költségvetésbe ( 01112 Kormányzat )3

KIADÁSOK 10 000,0 10 000,0 -- 10 000,0------10 000,0 10 000,0

1 Működési költségvetés 10 000,0 10 000,0 -- 10 000,0------10 000,0 10 000,0

 / 3 Dologi kiadások 10 000,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 10 000,0 -- 10 000,0------10 000,0 10 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 10 000,0 -- 10 000,0------10 000,0 10 000,0

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )7

KIADÁSOK 1 851,3 1 793,2 -- 1 389,4------1 793,2 1 793,2

1 Működési költségvetés 1 851,3 1 793,2 -- 1 389,4------1 793,2 1 793,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 851,3 1 793,2 -- 1 389,4------1 793,2 1 793,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 851,3 1 793,2 -- 1 389,4------1 793,2 1 793,2

Innovációs járulék ( 0141 Alapkutatás )19

BEVÉTELEK 61 970,6 55 575,0 -- 68 902,6--13 327,6--55 575,0 68 902,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXIX.  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 61 970,6 55 575,0 -- 68 902,6--13 327,6--55 575,0 68 902,6

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 61 970,6 55 575,0 -- 68 902,6------55 575,0 68 902,6

Egyéb bevételek ( 16014 Elkülönített állami pénzalapok elszámolásai )20

BEVÉTELEK 1 106,9 660,0 -- 1 490,6--737,9--660,0 1 397,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 300,0 368,1 -- 978,9--610,8--368,1 978,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

300,0 368,1 -- 978,9------368,1 978,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 160,6 26,5 -- 1,1---21,8--26,5 4,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

160,6 26,5 -- 1,1------26,5 4,7

4 Működési bevételek 24,5 -- -- 21,8--21,8---- 21,8

 / 8 Kamatbevételek 24,5 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 21,8-------- 21,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 581,2 236,3 -- 468,5--135,9--236,3 372,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 581,2 236,3 -- 468,5------236,3 372,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 40,6 29,1 -- 20,3---8,8--29,1 20,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 40,6 29,1 -- 20,3------29,1 20,3

Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvétel támogatása ( 01416 Alapkutatást segítő, 
kiegészítő tevékenységek )

24

KIADÁSOK 589,9 600,0 -- 613,7--13,7--600,0 613,7

1 Működési költségvetés 589,9 600,0 -- 613,7--13,7--600,0 613,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 589,9 600,0 -- 613,7--13,7--600,0 613,7

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 613,7-------- 613,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 589,9 600,0 -- --------600,0 --
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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

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

KIADÁSOK 3 014 737,5 2 964 608,2 1 298,5 3 117 592,52 276,468,7183 450,62 965 906,7 3 151 702,4

1. Költségvetési szerv 12 151,5 10 651,0 -- 11 659,92 276,468,771,410 651,0 13 067,5

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

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

01/01  Személyi juttatások 5 579,7 5 499,6 -- 5 486,26,5-13,156,25 499,6 5 549,2

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 438,6 1 535,5 -- 1 520,4-41,313,115,21 535,5 1 522,5

01/03  Dologi kiadások 4 088,8 3 427,6 -- 3 945,11 157,4-9,9--3 427,6 4 575,1

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 5,75,7------ 5,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 30,3 7,2 -- 120,2120,0----7,2 127,2

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

02/06  Beruházások 993,8 181,1 -- 564,5982,378,6--181,1 1 242,0

02/07  Felújítások 20,3 -- -- 0,328,3------ 28,3

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 17,517,5------ 17,5

3. Központi előirányzat 3 002 586,0 2 953 957,2 1 298,5 3 105 932,6----183 379,22 955 255,7 3 138 634,9

3 002 586,0 2 953 957,2 1 298,5 3 105 932,6----183 379,22 955 255,7 3 138 634,9

BEVÉTELEK 3 016 036,0 2 964 608,2 -- 3 125 136,11 242,568,771,42 964 608,2 2 965 990,8

1. Költségvetési szerv 2 847,8 1 860,0 -- 2 752,31 242,568,771,41 860,0 3 242,6

3. Központi előirányzat 3 013 188,2 2 962 748,2 -- 3 122 383,8------2 962 748,2 2 962 748,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 493,3 -- -- 1 033,91 033,9------ 1 033,9

1. Költségvetési szerv 1 493,3 -- -- 1 033,91 033,9------ 1 033,9

TÁMOGATÁSOK 8 791,0 8 791,0 -- 8 791,0------8 791,0 8 791,0

1. Költségvetési szerv 8 791,0 8 791,0 -- 8 791,0------8 791,0 8 791,0

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 391,0 1 442,0 -- 1 401,0------1 442,0 --

1. Költségvetési szerv 1 391,0 1 442,0 -- 1 401,0------1 442,0 --

LÉTSZÁMKERET 1 447,0 1 447,0 -- 1 447,0------1 447,0 --

1. Költségvetési szerv 1 447,0 1 447,0 -- 1 447,0------1 447,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 980,6 -- -- -- -- -- -- -- 917,3

4577



2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXXI.  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

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )1

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék ( 06401 
Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )

11

BEVÉTELEK 2 057 031,1 2 052 901,7 -- 2 190 098,3------2 052 901,7 2 052 901,7

3 Közhatalmi bevételek 2 057 031,1 2 052 901,7 -- 2 190 098,3------2 052 901,7 2 052 901,7

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 2 057 031,1 2 052 901,7 -- 2 190 098,3------2 052 901,7 2 052 901,7

Biztosítotti nyugdíjjárulék ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )21

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )21 1

BEVÉTELEK 863 752,9 870 721,2 -- 904 413,9------870 721,2 870 721,2

3 Közhatalmi bevételek 863 752,9 870 721,2 -- 904 413,9------870 721,2 870 721,2

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 863 752,9 870 721,2 -- 904 413,9------870 721,2 870 721,2

Egyéb járulékok és hozzájárulások ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )31

Megállapodás alapján fizetők járulékai ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )31 2

BEVÉTELEK 1 203,6 1 293,2 -- 1 008,8------1 293,2 1 293,2

3 Közhatalmi bevételek 1 203,6 1 293,2 -- 1 008,8------1 293,2 1 293,2

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 1 203,6 1 293,2 -- 1 008,8------1 293,2 1 293,2

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )31 5

BEVÉTELEK 9 366,0 7 820,9 -- 11 709,7------7 820,9 7 820,9

3 Közhatalmi bevételek 9 366,0 7 820,9 -- 11 709,7------7 820,9 7 820,9

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 9 366,0 -- -- ---------- --

 / 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -- 7 820,9 -- 11 709,7------7 820,9 7 820,9

Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )31 10

BEVÉTELEK 17 144,3 7 528,0 -- 1 619,9------7 528,0 7 528,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 17 144,3 7 528,0 -- 1 619,9------7 528,0 7 528,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

17 144,3 7 528,0 -- 1 619,9------7 528,0 7 528,0

Korkedvezmény-biztosítási járulék ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )31 11

BEVÉTELEK 18 257,0 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 18 257,0 -- -- ---------- --

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 18 257,0 -- -- ---------- --

Késedelmi pótlék, bírság ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )51

BEVÉTELEK 11 387,3 11 970,2 -- 11 839,3------11 970,2 11 970,2

3 Közhatalmi bevételek 11 387,3 11 970,2 -- 11 839,3------11 970,2 11 970,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXXI.  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 11 387,3 11 970,2 -- 11 839,3------11 970,2 11 970,2

Költségvetési hozzájárulások ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )61

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny. Alapnak ( 06401 Társadalombiztosítási alapok 
speciális elszámolásai )

61 6

BEVÉTELEK 24 685,3 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24 685,3 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

24 685,3 -- -- ---------- --

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális 
elszámolásai )

71

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )71 3

BEVÉTELEK 10 358,5 10 510,0 -- 1 686,7------10 510,0 10 510,0

3 Közhatalmi bevételek 10 358,5 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 10 358,5 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek -- 10 510,0 -- 1 686,7------10 510,0 10 510,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 10 510,0 -- 1 686,7------10 510,0 10 510,0

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )2

Nyugellátások ( 06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak )12

Öregségi nyugdíj ( 06131 Korhatár feletti saját jogú nyugdíjak )12 1

KIADÁSOK 2 326 844,9 2 404 964,1 -- 2 375 858,5---9,5--2 404 964,1 2 404 954,6

1 Működési költségvetés 2 326 844,9 2 404 964,1 -- 2 375 858,5---9,5--2 404 964,1 2 404 954,6

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 2 404 964,1 -- 2 375 858,5---9,5--2 404 964,1 2 404 954,6

Társadalombiztosítási ellátások -- 2 404 964,1 -- 2 375 858,5---9,5--2 404 964,1 2 404 954,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 326 844,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 326 844,9 -- -- ---------- --

Hozzátartozói nyugellátás ( 06134 Hozzátartozói ellátások )12 3

Árvaellátás ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )12 3 1

KIADÁSOK 39 878,8 38 790,0 -- 37 056,5------38 790,0 38 790,0

1 Működési költségvetés 39 878,8 38 790,0 -- 37 056,5------38 790,0 38 790,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 38 790,0 -- 37 056,5------38 790,0 38 790,0

Társadalombiztosítási ellátások -- 38 790,0 -- 37 056,5------38 790,0 38 790,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 39 878,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 39 878,8 -- -- ---------- --

Özvegyi nyugellátás ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )12 3 2

KIADÁSOK 335 526,9 341 700,0 -- 337 586,6------341 700,0 341 700,0

1 Működési költségvetés 335 526,9 341 700,0 -- 337 586,6------341 700,0 341 700,0
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 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 341 700,0 -- 337 586,6------341 700,0 341 700,0

Társadalombiztosítási ellátások -- 341 700,0 -- 337 586,6------341 700,0 341 700,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 335 526,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 335 526,9 -- -- ---------- --

Egyösszegű méltányossági kifizetések ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )12 4

Egyszeri segély ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )12 4 2

KIADÁSOK 532,0 500,0 -- 508,9--9,5--500,0 509,5

1 Működési költségvetés 532,0 500,0 -- 508,9--9,5--500,0 509,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 500,0 -- 508,9--9,5--500,0 509,5

Társadalombiztosítási ellátások -- 500,0 -- 508,9--9,5--500,0 509,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 532,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 532,0 -- -- ---------- --

Szolgálatfüggő nyugellátás ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )12 6

KIADÁSOK 135 756,8 161 908,9 -- 164 038,1------161 908,9 161 908,9

1 Működési költségvetés 135 756,8 161 908,9 -- 164 038,1------161 908,9 161 908,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 161 908,9 -- 164 038,1------161 908,9 161 908,9

Társadalombiztosítási ellátások -- 161 908,9 -- 164 038,1------161 908,9 161 908,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 135 756,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 135 756,8 -- -- ---------- --

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )42

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )42 4

Postaköltség ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )42 4 2

KIADÁSOK 3 951,4 4 811,2 -- 3 997,0------4 811,2 4 811,2

1 Működési költségvetés 3 951,4 4 811,2 -- 3 997,0------4 811,2 4 811,2

 / 3 Dologi kiadások 3 951,4 4 811,2 -- 3 997,0------4 811,2 4 811,2

Szolgáltatási kiadások -- 4 811,2 -- 3 997,0------4 811,2 4 811,2

Egyéb kiadások ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )42 4 3

KIADÁSOK 1 594,4 1 280,0 -- 2 208,3------1 280,0 1 280,0

1 Működési költségvetés 1 594,4 1 280,0 -- 2 208,3------1 280,0 1 280,0

 / 3 Dologi kiadások 1 594,4 1 280,0 -- 2 208,3------1 280,0 1 280,0

Készletbeszerzés -- 308,5 -- 363,6------308,5 308,5

Szolgáltatási kiadások -- 119,2 -- 251,1------119,2 119,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 852,3 -- 1 593,6------852,3 852,3

Vagyongazdálkodás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )3

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )13

KIADÁSOK 0,8 3,0 -- 1,0------3,0 3,0
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1 Működési költségvetés 0,8 3,0 -- 1,0------3,0 3,0

 / 3 Dologi kiadások 0,8 3,0 -- 1,0------3,0 3,0

Szolgáltatási kiadások -- 3,0 -- 1,0------3,0 3,0

BEVÉTELEK 2,2 3,0 -- 7,2------3,0 3,0

4 Működési bevételek -- 3,0 -- 7,2------3,0 3,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 3,0 -- 7,2------3,0 3,0

5 Felhalmozási bevételek 2,2 -- -- ---------- --

 / 1 Immateriális javak értékesítése 2,2 -- -- ---------- --

Egyéb befizetések ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )4

Költségvetési befizetések ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )14

KIADÁSOK 158 500,0 -- 1 298,5 184 677,7----183 379,21 298,5 184 677,7

1 Működési költségvetés 158 500,0 -- 1 298,5 184 677,7----183 379,21 298,5 184 677,7

 / 3 Dologi kiadások 158 500,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- 1 298,5 184 677,7----183 379,21 298,5 184 677,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 1 298,5 184 677,7------1 298,5 184 677,7

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek ( 16019 Nem bontott előirányzatok )5

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

Központi hivatali szerv ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )15

KIADÁSOK 6 522,9 5 554,5 -- 6 269,02 231,2-173,89,75 554,5 7 621,6

1 Működési költségvetés 5 520,4 5 373,4 -- 5 698,51 214,5-252,09,75 373,4 6 345,6

 / 1 Személyi juttatások 1 438,7 1 719,0 -- 1 543,951,2-194,97,61 719,0 1 582,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 1 693,0 -- 1 479,96,3-184,41,51 693,0 1 516,4

Külső személyi juttatások -- 26,0 -- 64,044,9-10,56,126,0 66,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

381,3 481,9 -- 432,2-5,0-45,72,1481,9 433,3

 / 3 Dologi kiadások 3 690,2 3 165,3 -- 3 689,21 135,3-11,4--3 165,3 4 289,2

Készletbeszerzés -- 44,6 -- 45,112,4-1,5--44,6 55,5

Kommunikációs szolgáltatások -- 1 429,1 -- 2 069,0911,63,3--1 429,1 2 344,0

Szolgáltatási kiadások -- 993,0 -- 766,0-42,2-10,7--993,0 940,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 5,9 -- 6,91,0----5,9 6,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 692,7 -- 802,2252,5-2,5--692,7 942,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 5,05,0------ 5,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- -- -- 5,05,0------ 5,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,2 7,2 -- 28,228,0----7,2 35,2

Nemzetközi kötelezettségek 8,0 7,2 -- 6,1-1,1----7,2 6,1

Elvonások és befizetések -- -- -- 11,111,1------ 11,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2,2 -- -- 11,018,0------ 18,0

2 Felhalmozási költségvetés 1 002,5 181,1 -- 570,51 016,778,2--181,1 1 276,0
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 / 6 Beruházások 983,0 181,1 -- 553,0971,278,2--181,1 1 230,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 254,1578,569,8---- 648,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 3,74,5------ 4,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 146,3260,8------ 260,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 142,6 -- 31,3-87,1----142,6 55,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 38,5 -- 117,6214,58,4--38,5 261,4

 / 7 Felújítások 19,5 -- -- --28,0------ 28,0

Ingatlanok felújítása -- -- -- --22,0------ 22,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- --6,0------ 6,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 17,517,5------ 17,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 17,517,5------ 17,5

BEVÉTELEK 2 716,6 1 830,0 -- 2 640,31 242,549,19,71 830,0 3 131,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 901,0 1 762,3 -- 2 325,2865,2--9,71 762,3 2 637,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 901,0 1 762,3 -- 2 325,2865,2--9,71 762,3 2 637,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 450,9 -- -- 80,2264,4------ 264,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

450,9 -- -- 80,2264,4------ 264,4

4 Működési bevételek 99,5 60,0 -- 114,2--49,1--60,0 109,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 52,0 -- 93,2--38,8--52,0 90,8

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 8,0 -- 14,8--7,1--8,0 15,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 0,6--0,2---- 0,2

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0,5 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 5,4 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 93,6 -- -- 5,6--3,0---- 3,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 25,5 7,7 -- 61,754,0----7,7 61,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 25,5 7,7 -- 61,754,0----7,7 61,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 239,7 -- -- 59,058,9------ 58,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

239,7 -- -- 58,958,8------ 58,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,10,1------ 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 177,2 -- -- 988,7988,7------ 988,7

8 Maradvány igénybevétele 1 177,2 -- -- 988,7988,7------ 988,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 177,2 -- -- 988,7988,7------ 988,7

Maradvány igénybevétele 1 177,2 -- -- 988,7988,7------ 988,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 177,2 -- -- 988,7988,7------ 988,7

TÁMOGATÁSOK 3 560,4 3 724,5 -- 3 501,6---222,9--3 724,5 3 501,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 560,4 3 724,5 -- 3 501,6---222,9--3 724,5 3 501,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 560,4 3 724,5 -- 3 501,6---222,9--3 724,5 3 501,6
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Központi, irányító szervi támogatás 3 560,4 3 724,5 -- 3 501,6---222,9--3 724,5 3 501,6

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 288,0 310,0 -- 291,0------310,0 --

LÉTSZÁMKERET 310,0 310,0 -- 310,0------310,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 931,3 -- -- -- -- -- -- -- 861,6

Igazgatási szervek ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )25

KIADÁSOK 5 628,6 5 096,5 -- 5 390,945,2242,561,75 096,5 5 445,9

1 Működési költségvetés 5 617,0 5 096,5 -- 5 379,133,8242,161,75 096,5 5 434,1

 / 1 Személyi juttatások 4 141,0 3 780,6 -- 3 942,3-44,7181,848,63 780,6 3 966,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 3 743,4 -- 3 891,2-56,3179,448,63 743,4 3 915,1

Külső személyi juttatások -- 37,2 -- 51,111,62,4--37,2 51,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 057,3 1 053,6 -- 1 088,2-36,358,813,11 053,6 1 089,2

 / 3 Dologi kiadások 398,6 262,3 -- 255,922,11,5--262,3 285,9

Készletbeszerzés -- 56,3 -- 82,719,714,5--56,3 90,5

Kommunikációs szolgáltatások -- 21,4 -- 23,9-1,14,3--21,4 24,6

Szolgáltatási kiadások -- 85,1 -- 90,0-1,112,0--85,1 96,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 0,9 -- 0,3-0,6----0,9 0,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 98,6 -- 59,05,2-29,3--98,6 74,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 0,70,7------ 0,7

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 0,70,7------ 0,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,1 -- -- 92,092,0------ 92,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 45,645,6------ 45,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,125,1------ 25,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20,1 -- -- 21,321,3------ 21,3

2 Felhalmozási költségvetés 11,6 -- -- 11,811,40,4---- 11,8

 / 6 Beruházások 10,8 -- -- 11,511,10,4---- 11,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,30,3------ 0,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 8,88,50,3---- 8,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 2,42,30,1---- 2,4

 / 7 Felújítások 0,8 -- -- 0,30,3------ 0,3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 0,20,2------ 0,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 0,10,1------ 0,1

BEVÉTELEK 131,2 30,0 -- 112,0--19,661,730,0 111,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 81,0 -- -- 61,7----61,7-- 61,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

81,0 -- -- 61,7----61,7-- 61,7

4 Működési bevételek 49,8 30,0 -- 50,3--19,6--30,0 49,6

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- -- -- 1,4--1,4---- 1,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 21,0 -- 31,9--10,5--21,0 31,5
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 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 5,7 -- 8,8--3,0--5,7 8,7

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8,9 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 40,9 3,3 -- 8,1--4,6--3,3 7,9

5 Felhalmozási bevételek 0,4 -- -- ---------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 316,1 -- -- 45,245,2------ 45,2

8 Maradvány igénybevétele 316,1 -- -- 45,245,2------ 45,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 316,1 -- -- 45,245,2------ 45,2

Maradvány igénybevétele 316,1 -- -- 45,245,2------ 45,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 316,1 -- -- 45,245,2------ 45,2

TÁMOGATÁSOK 5 230,6 5 066,5 -- 5 289,4--222,9--5 066,5 5 289,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 230,6 5 066,5 -- 5 289,4--222,9--5 066,5 5 289,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 230,6 5 066,5 -- 5 289,4--222,9--5 066,5 5 289,4

Központi, irányító szervi támogatás 5 230,6 5 066,5 -- 5 289,4--222,9--5 066,5 5 289,4

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 103,0 1 132,0 -- 1 110,0------1 132,0 --

LÉTSZÁMKERET 1 137,0 1 137,0 -- 1 137,0------1 137,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 49,3 -- -- -- -- -- -- -- 55,7
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Szerkezeti változás a 2014. évben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

04/01/00/00 Költségvetési befizetések (344051) Új elem

Indoklás: Abban az esetben ha a Nyugdíjbiztosítási Alap hiánnyal zárja a költségvetési évet, 
a központi költségvetés helytáll az ellátások kifizetésében, míg ha az Alap 
többlettel zár úgy azt befizeti a költségvetésbe. A Nyugdíjbiztosítási Alap 
költségvetését a hatályos jogszabályok alapján nulla egyenleggel kell tervezni, így 
a tervezéskor ez a jogcím nem jöhet létre, csak az év égén a beszámoláskor.
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény végrehajtásáról rendelkező 2014. évi LXII. tv. 18. §-a értelmében az Ny. 
Alap 2013. évi többletét (1298,5 millió Ft) be kellett fizetni a XLII. Költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet javára.
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény 26. § (5) bek. alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - a központi költségvetés 
január-november havi előzetes tényadatai alapján - 183379,2 millió forint 
befizetési kötelezettséget határozott meg az Ny. Alapból  a XLII. Költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet javára.
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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

LXXI.  fejezet

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 18 7242

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

686 965111

I.  besorolási osztály összesen 2 565 351721

II.  besorolási osztály összesen 879 209378

III.  besorolási osztály összesen 139 01390

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 4 301 2281 303

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

50 8868

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

20 5266

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

181 59275

közfoglalkoztatott 7 2709

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 260 27498

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 561 5021 401

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 1 447

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 416

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 503

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 401

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

1

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

1
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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

LXXI.  fejezet

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

5 1 Központi hivatali szerv

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 18 7242

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

205 94328

I.  besorolási osztály összesen 970 857224

II.  besorolási osztály összesen 36 92916

III.  besorolási osztály összesen 4 7133

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 1 249 132274

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

17 1183

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

13 5034

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

3 0001

közfoglalkoztatott 7 2709

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 40 89117

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 1 290 023291

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 310

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

301

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 318

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

291

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

1

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

1

5 2 Igazgatási szervek

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

481 02283

I.  besorolási osztály összesen 1 594 494497

II.  besorolási osztály összesen 842 280362

III.  besorolási osztály összesen 134 30087

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 3 052 0961 029

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

33 7685

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

7 0232

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

178 59274

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 219 38381

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 3 271 4791 110

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 1 137

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 115

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 185

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 110
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LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
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Az Egészségbiztosítási Alap 2014. évi költségvetésének végrehajtása 
 

Az Egészségbiztosítási Alap (továbbiakban: E. Alap) 2014. évi költségvetési többlete 
407,9 millió forint 1 907 617,5 millió forint bevételi és 1 907 209,6 millió forint kiadási 
főösszeg mellett. 

 
Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek alakulása 

 
Az E. Alap bevételi főösszege 1 907 617,5 millió forint, amely az előirányzatot 23 440,0 
millió forinttal, 1,2 százalékkal haladja meg.  
 
Az előirányzattól történő eltérés a következő tényezők együttes hatásából ered: 
 

• a költségvetési hozzájárulások 25 437,0 millió forinttal, 2,8 százalékkal, 

• a vagyongazdálkodás bevétele 4,4 millió forinttal 
alacsonyabb; 
 

• a járulékbevételek és hozzájárulások bevétele (ideértve az egészségügyi 
hozzájárulást is) – késedelmi pótlékkal együtt – 44 077,7 millió forinttal, 
5,2 százalékkal, 

• az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 4 314,0 
millió forinttal, 4,0 százalékkal, 

• a működési célú bevételek 489,7 millió forinttal 
magasabb az eredeti előirányzatnál. 
 

Az E. Alap bevételei összességében az előző évhez képest  59 484,9 millió forinttal, 
3,2 százalékkal növekedtek az alábbi tényezők együttes hatásaként: 

 

• a költségvetési hozzájárulások 69 720,5 millió forinttal, 7,2 százalékkal, 

• a vagyongazdálkodásból származó bevételek 1,1 millió forinttal, 9,4 
százalékkal, 

• a működési célú bevételek 925,6 millió forinttal, 50,3 százalékkal 
csökkent; 
 

• a szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói 
egészségbiztosítási járulék 81 579,0 millió forinttal, 

• a biztosítotti egészségbiztosítási járulékbevételek 28 361,6 millió forinttal, 
4,9 százalékkal, 

• az egyéb járulékok és hozzájárulások 4 325,0 millió forinttal, 10,6 százalékkal, 

• az egészségügyi hozzájárulás 14 315,5 millió forinttal, 10,3 százalékkal, 

• az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 
1 230,6 millió forinttal, 1,1 százalékkal, 

• a késedelmi pótlék és bírság 320,4 millió forinttal, 9,9 százalékkal 
növekedett. 
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Járulékbevételek és hozzájárulások 
 

A bevételek alakulását döntő mértékben meghatározó járulékbevételekből, 
hozzájárulásokból és késedelmi pótlékból 2014. évben 896 942,7 millió forint befizetés 
származott, amely az előirányzatnál 44 077,7 millió forinttal magasabb. A 2013. évi 
tényadathoz viszonyított növekedés 128 901,5 millió forint, amelyet az alább 
ismertetett változások okoztak. 
 
Az E. Alapot megillető szociális hozzájárulási adóbevétel és munkáltatói 
egészségbiztosítási járulékbevételek együttes tényadata 83 427,5 millió forint. 
 

A bevételek közül 32,1 százalékot képviselő biztosítotti egészségbiztosítási 
járulékbevétel alcím teljesítési adata 611 760,5 millió forint, amely az előirányzatnál 
42 460,5 millió forinttal 7,5 százalékkal több, míg az előző évi tényszámot 
28 361,6 millió forinttal, 4,9 százalékkal haladja meg. A biztosított által fizetendő 
egészségbiztosítási járulék mértéke az előző évhez képest változatlan. 
 
Az egyéb járulékokból és hozzájárulásokból együttesen 45 224,4 millió forint befizetés 
teljesült, amely az éves előirányzattól 709,4 millió forinttal, 1,6 százalékkal, a 2013. 
évi befizetéseknél 4 325,0  millió forinttal, 10,6 százalékkal magasabb. 
 
Az alcímen belül az egyes előirányzatok teljesítései a következőképpen alakultak: 
 
Az egészségügyi szolgáltatási járulék bevétele 27 657,2 millió forint, ami az 
előirányzattól 1 042,8  millió forinttal marad el, az előző évi tényszámhoz viszonyítva 
2 342,8  millió forinttal, 9,3  százalékkal növekedett.  
 
A megállapodás alapján fizetők járuléka 326,0 millió forint, amely az előirányzatot 
36,0 millió forinttal, 12,4 százalékkal, az előző évi tényszámot 26,6 millió forinttal, 
8,9 százalékkal haladja meg. 
 
A munkáltatói táppénz hozzájárulás bevétele 17 053,9 millió forint, amely az éves 
előirányzatnál 1 943,9 millió forinttal, 12,9 százalékkal magasabb, az előző évi 
tényszámot 2 425,4 millió forinttal, 16,6 százalékkal haladja meg. Az előirányzat 
túllépését a táppénz-kiadások előirányzathoz viszonyított túlteljesülése indokolja. 
 
Az egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher jogcím éves összege 178,6 millió 
forint, az előirányzatnál 63,6 millió forinttal, az előző évi tényszámnál 36,1 millió 
forinttal több.  
 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések (START, START PLUSZ, START 
EXTRA kártyával foglalkoztatottak járulékkedvezmény megtérítése) jogcímen 
8,7 millió forint bevétel került elszámolásra, amely az előirányzatnál 291,3 millió 
forinttal, az előző évi értékhez képest pedig 505,9 millió forinttal alacsonyabb. 
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Az egészségügyi hozzájárulás teljesítése 152 974,4 millió forint, az előirányzatnál 
4 526,6 millió forinttal, 2,9 százalékkal kevesebb, az előző évi tényszámnál 
14 315,5 millió forinttal, 10,3 százalékkal több. 
 
A késedelmi pótlék, bírság összege 3 555,9 millió forint, amely az előirányzathoz 
képest 105,9 millió forinttal, 3,1 százalékkal, a 2013. évi tényszámhoz viszonyítva 
320,4 millió forinttal, 9,9 százalékkal teljesült túl. 
 

Költségvetési hozzájárulások 

A költségvetési hozzájárulások éves bevétele 897 348,9 millió forint, amely az 
előirányzattól 25 437,0 millió forinttal, az előző évi tényszámnál 69 720,5 millió forinttal 
alacsonyabb.  

Az alcímen belül az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás – 5 400,0 millió forint – az előirányzat szintjén teljesült.  
 
2014. évben a központi költségvetés az úgynevezett nemzeti kockázatközösség 
keretében havonta 5 790 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetett – járulék 
címen átvett pénzeszköz címen – a társadalombiztosítás ellátásaira és a 
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj) 26. § (5) bekezdésében meghatározott személyek 
után (pl.: nyugdíjasok, GYES-GYED-ben részesülők, fogva tartottak, szociálisan 
rászorulók, stb,), ennek éves teljesítési összege – az előirányzat szerinti – 
370 413,3 millió forint volt.  
 
A rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz jogcímcsoporton 
335 731,0 millió forint bevétele volt az E. Alapnak, amely – összhangban a kiadás 
teljesülésével – az előirányzatnál 9 269,0 millió forinttal 2,7 százalékkal alacsonyabb. 
 
A munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak a jogcímcsoport 
– 92 185,0 millió forint – az előirányzat szintjén teljesült.  
 
A tervezett pénzeszköz-átvétel jogcímcsoport teljesítése 93 619,6 millió forint, amely 
16 168,0 millió forinttal kevesebb az eredeti előirányzatnál. Az előirányzat az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 139. § (1a) bekezdésének b) pontjának megfelelően 
az E. Alap Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvényben (a továbbiakban: Kt.) szereplő pénzforgalmi egyenlegét biztosítja (a 
tárgyhavi utolsó bevétel beérkezésének és az utolsó ellátás kifizetésének figyelembe 
vételével). 
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Ellátások fedezetéül szolgáló egyéb bevételek 
 
Az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcímen a 2014. 
évben befizetett bevételek együttes összege 112 401,0 millió forint volt, amely az 
előirányzat összegét 4 314,0 millió forinttal, 4,0 százalékkal haladta meg. 
 
Az alcímen belül az egyes előirányzatok teljesítései a következőképpen alakultak: 
A terhesség-megszakítás egyéni térítési díja 515,1 millió forint, az előirányzatnál 
29,9 millió forinttal, 5,5 százalékkal, az előző évi tényszámnál 21,8 millió forinttal, 
4,1 százalékkal kevesebb. 
 
A baleseti és egyéb kártérítési megtérítésekből 6 184,6 millió forint bevétel 
keletkezett, amely az előirányzatnál 484,6 millió forinttal, 8,5 százalékkal, a 2013. évi 
tényadatnál 394,8 millió forinttal, 6,8 százalékkal lett magasabb. A kötelező gépjármű 
felelősségbiztosítás keretében az E. Alapot megillető megtérítés összege 
4 372,1 millió forint volt. 
 
Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek címen 1 414,8 millió forint befizetés 
történt, ami az előirányzatnál 85,2 millió forinttal, 5,7 százalékkal, az előző évi 
tényszámnál 1 260,6 millió forinttal, 47,1 százalékkal kevesebb. A jogcímcsoport 
csökkenését a jogalap nélkül felvett vagy más ok miatti visszafizetések megtérítéséből 
származó, Ny. Alapnál keletkezett, de az E. Alapot illető bevételek csökkenése okozta.  
 
A gyógyszergyártók és gyógyszerforgalmazók befizetéséből 57 408,0 millió forint 
bevétel keletkezett, amely az előirányzatot 1 408,0 millió forinttal, 2,5 százalékkal 
haladta meg, az előző évi értéknél 1 276,0 millió forinttal, 2,2 százalékkal kevesebb. A 
változásban szerepet játszott a 20,0 százalékos gyártói befizetés növekedése, illetve a 
kiegészítő gyártói befizetés, a gyógyszerismertetők után fizetendő díj és a 
támogatásvolumen szerződések alapján fizetett befizetések csökkenése.  
 
Az E. Alapot 2014. évben 6 861,9 millió forint a gyógyszergyártókkal kötött 
szerződések (pl. támogatásvolumen) révén, valamint 50 546,1 millió forint a 
folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszertártói és forgalmazói befizetések és 
egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos befizetések alapján illette meg. A 
gyógyszerforgalmazás utáni befizetések jogcím magában foglalja a 20,0 százalékos, 
10,0 százalékos (spanyol modell) befizetési kötelezettségeken túl a 
gyógyszerismertetők utáni, valamint a nagykereskedők befizetéseit is. Sávos 
befizetési kötelezettség 2014. évben nem volt.  
 
A nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítéséből származó bevétel 
2 654,8 millió forint, amely az előirányzatnál 552,8 millió forinttal, az előző évi befizetés 
összegénél 1 118,5 millió forinttal több. 
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A jogcímek magukban foglalják az EGT tagállamokból érkező biztosítottak 
Magyarországon E jelű formanyomtatvány átadása mellett történő ellátása nyomán 
felmerülő költségtérítések összegét, melyet a benyújtott költségigények alapján 
térítenek meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére 
a külföldi biztosítók (külföldiek magyarországi ellátása közösségi szabály alapján).  A 
magyar-horvát, magyar-montenegrói, magyar-bosnyák és magyar-szerb egyezmények 
alapján magyarországi ellátások kifizetése a horvát, montenegrói, bosnyák és szerb 
biztosítottak magyarországi sürgősségi ellátásait tartalmazza. 
 
Az egészségügyi szolgáltatók visszafizetéséből 368,6 millió forint bevétel keletkezett, 
amely az előirányzatnál 168,6 millió forinttal, a 2013. évi teljesítésnél 188,1 millió 
forinttal több. A visszafizetésből 153,7 millió forint kapcsolódott a gyógyszer- és 
gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekhez, míg 214,7 millió 
forint az egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése alapján illette meg az Alapot. 
 
A baleseti adóból 23 812,0 millió forint befizetés teljesült, amely az éves 
előirányzatnál 772,0 millió forinttal, 3,4 százalékkal, az előző évi tényszámnál 941,7 
millió forinttal, 4,1 százalékkal több.  
 
A népegészségügyi termékadó címen 20 043,1 millió forint bevétele származott az E. 
Alapnak, amely az előirányzathoz viszonyítva 1 043,1 millió forinttal 5,5 százalékkal, 
az előző évi tényszámnál 1 145,9 millió forinttal, 6,1 százalékkal több.  

 
 

Vagyongazdálkodás 
 

A vagyongazdálkodás bevételi előirányzata 15,0 millió forint volt, ténylegesen 
10,6 millió forint realizálódott. 2008. január 1-jétől az ÁPV Zrt. és a KVI jogutódja, a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) végzi a vagyon 
kezelését. Az előirányzattól való eltérés oka az, hogy az MNV Zrt. nem teljes körűen 
értékesítette a meglévő vagyonelemeket.  
 
 

Működési célú bevételek 
 
Az OEP központi szerv 2014. évi eredeti bevételi előirányzata 424,6 millió forint, 
amely összeg év közben 569,2 millió forinttal emelkedett, így a módosított 
előirányzat 993,8 millió forint. A teljesítési adat 914,3 millió forint, amely 489,7 millió 
forinttal több, mint az eredeti előirányzat. 
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          adatok millió forintban 

 
 

Megnevezés 

 
2013. évi 
teljesítés 
 

2014. évi 
törvényi 
eredeti 

előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

 
2014. évi 
teljesítés 

2014. évi 
telj. az 
eredeti 

előirányzat 
%-ában 

Egészségbiztosítási költségvetési 
szervek bevételei 

1 839,9 424,6 993,8 914,3 215,3 

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

498,6   262,2 182,7  

Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről  

785,9  149,7 149,7  

Közhatalmi bevételek 296,2 254,6 283,0 283,1 111,2 

Működési bevételek 155,0 170,0 175,8 175,7 103,4 

Működési célú átvett 
pénzeszközök 

43,3  75,6 75,6  

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

60,9  47,5 47,5  

 

Többletbevétel a közhatalmi és működési bevételeknél, a működési célú támogatások 
államháztartáson belülről, a működési célú átvett pénzeszközöknél, továbbá a 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök című soron keletkezett. 
 
A költségvetési bevételek eredeti előirányzata – amely tartalmazza a közhatalmi 
bevételeket is – 424,6 millió forint. A módosított előirányzat 458,8 millió forint, amely 
a többletbevételek 34,2 millió forint összegű előirányzatosításából adódott. 
 
Az OEP központi hivatali szerve 458,8 millió forint összegű közhatalmi és működési 
bevételt realizált. A bevétel 50,2 százaléka – 283,1 millió forint – igazgatási 
szolgáltatási díj jogcímen keletkezett, melyből gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz 
befogadás díjbevétele 277,7 millió forint, 5,4 millió forint a keresőképtelenség 
felülvizsgálati díja.  
 
A fennmaradó 175,7 millió forint működési bevételek közül a beszámolási időszakban 
a legjelentősebbek: 

• gépi adatszolgáltatás nyújtásával 53,2 millió forint bevétel, 

• a kiszámlázott termékek és szolgáltatások, valamint fordított ÁFA miatti 
bevétel, illetve ÁFA visszatérülés 22,2 millió forint általános forgalmi adó 
bevétele, 

•  továbbszámlázott szolgáltatások (közüzemi díjak) bevételéből 16,4 millió 
forint, 

• helyiség bérbeadásából származó díjak bevétele 12,8 millió forint, 

• üdültetés bevételéből 14,9 millió forint, 

• biztosítók által fizetett kártérítésből 6,1 millió forint, 
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• gépkocsi használat, mobil telefon túllépés bevételéből 5,4 millió forint. 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 182,7 millió forint. 
 
Támogatásértékű bevétel 

• a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kereset-kiegészítésének 
finanszírozására jóváhagyott 47,0 millió forint, 

• a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási 
állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési 
megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II.8) PM rendelet alapján 
elrendelt 53,8 millió forint munkáltatói kifizetések támogatásából,  

• az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 71,6 millió forint 
finanszírozásából, továbbá 

• az Államreform Operatív Program (ÁROP) kapcsán 10,3 millió forint 
támogatásából származott. 

 
A módosított előirányzat és a teljesítés közötti eltérést az európai uniós támogatások 
(EKOP, ÁROP projektek) előirányzatosítása okozza. A 2014. évi kifizetési kérelmekben 
finanszírozásra benyújtott az OEP által megelőlegezett kiadásokhoz kapcsolódó 
bevétel került előirányzatosításra, amely 2014. évben nem folyt be teljes összegben.  
 
A működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről soron az EURIPID 
projekt támogatására jóváhagyott 75,6 millió forint szerepel. A projekt a nemzetközi 
gyógyszerárak összehasonlításához szükséges fejlesztések informatikai részének 
forrását biztosítja.  
 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 149,7 millió forint, az EKOP 
Projekt szállítói finanszírozása. 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 47,5 millió forint, amely az alábbi 
bevételekből tevődik össze: 

• a dolgozóknak korábbi években nyújtott kölcsön visszatérülése 35,3 millió 
forint, 

• az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 13.) Korm. rendelet 49. § 
alapján, továbbá az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával 
kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 10. § (1) 
bekezdése értelmében a lakásépítés- és vásárlás munkáltatói számla nem 
számolható el idegen pénzeszközként, ezért a 2014. január 1-jei 
nyitóegyenleg, 12,2 millió forint egyéb felhalmozási célú átvett 
pénzeszközként szerepel az intézményi költségvetésben. 

 
A 2014. évi teljesítés (914,3 millió forint) és a módosított előirányzat (993,8 millió 
forint) 79,5 millió forint összegű eltérése az európai uniós támogatások 
előirányzatosítása okozza, mely előirányzatosított bevétel 2014. évben nem folyt be 
teljes összegben. 
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Az Egészségbiztosítási Alap kiadásainak alakulása 
 

Az E. Alap 2014. évi kiadási főösszege 1 907 209,6 millió forint, amely az eredeti 
előirányzatnál 23 032,1 millió forinttal, 1,2 százalékkal, az előző évi kiadásnál 
58 564,2 millió forinttal, 3,2 százalékkal magasabb. 
 

Pénzbeli ellátások  
 

A Kt. az E. Alap pénzbeli ellátásaira vonatkozóan 561 900,0 millió forintot irányzott 
elő. A tárgyévi teljesítés 559 065,1 millió forint volt, amely az eredeti előirányzatnál 
2 834,9 millió forinttal, 0,5 százalékkal kevesebb, az előző évi teljesítésnél 5 627,7 
millió forinttal több. 
 
A terhességi-gyermekágyi segély kiadásainál az előirányzat 2014. évre 37 500,0 millió 
forint volt, a kifizetés 41 412,3 millió forintban teljesült. Az előző évhez viszonyított 
3 142,5 millió forintos kiadás-növekedést (8,2 százalék) a következő tényezők 
együttesen okozták: 
 

• az egy segélyezési napra jutó kiadás – az előző évinél kisebb mértékű – 
4,4 százalékos emelkedése, 

• az igénybevevők havi átlagos száma az előző évhez képest 2,2 százalékkal (523 
fő) nőtt, 

• a segélyezési napok száma 3,8 százalékkal (312,2 ezer nap) nőtt. 

 
A 2014. évi költségvetésben a táppénz együttes eredeti előirányzata 63 000,0 millió 
forint, a ténylegesen táppénzre fordított kiadás ennél 8,2 százalékkal több, azaz 
68 190,3 millió forint. 
 
Az előző évi kiadáshoz (59 873,7 millió forint) viszonyított 8 316,6 millió forintos (13,9 
százalék) kiadás-növekedés összetevői a következők:  

• a táppénzes napok száma (2014. évben 21 565,4 ezer nap) 2013. évhez 
képest 8,9 százalékkal több;  

• az egy napra jutó táppénzkiadás (2014. évben 3 082 forint volt), 2013. 
évhez képest 5,2 százalékkal növekedett;  

• a táppénzesek napi átlagos létszáma (2014. évben 59 083 fő) – a táppénzes 
napok növekedésének megfelelően – 8,9 százalékkal nőtt.  

 
A táppénzes adatok statisztikai adatgyűjtésből származnak, és nem tartalmazzák a 
Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kifizetőhelyeinek a 
hivatásos, valamint a Magyar Honvédség szerződéses állományához tartozók, 
továbbá a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonák statisztikai 
adatait. 
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2014-ben a táppénz maximuma 6 766,7 Ft/nap (a minimálbér - 101 500 forint - 200 
százalékának harmincad része) volt, ez 2013. évben 6 533,3 Ft/nap volt. 
 
A 68 190,3 millió forint kiadási összegből a baleseti táppénzre fordított kiadás 
7 292,3 millió forint. A baleseti táppénz kiadás az előirányzatnál 652,7 millió forinttal, 
9,8 százalékkal magasabb. A baleseti táppénz aránya az összes táppénzkiadáson belül  
10,7 százalék, ami megegyezik az előző évi aránnyal. A 2013. évhez viszonyított 
kiadásnövekedés az egy táppénzes napra jutó kiadás (2014. évben 5 582 forint) 
5,0 százalékos növekedése és a baleseti táppénzes napok számának 7,3  százalékos 
emelkedése mellett következett be.  
 
Az összes táppénzes kiadásból a gyermekápolási táppénz 2 864,0 millió forint, amely 
az előirányzatnál 394,3 millió forinttal, 16,0 százalékkal több. A gyermekápolási 
táppénz aránya az összes táppénzkiadáson belül 4,2 százalék, ami 0,3  százalékponttal 
magasabb az előző évinél. A gyermekápolási táppénzkiadás 2013. évhez viszonyított 
növekedése az egy táppénzes napra jutó kiadás (3 079 forint), 1,8 százalékos 
növekedése, valamint a táppénzes esetek 21,1 százalékos, illetve a napok 20,0 
százalékos emelkedése mellett következett be. 
 
A betegséggel kapcsolatos segélyekkel összefüggő egyszeri segély éves teljesítése 
megegyezik a 2014. évi előirányzat összegével (450,0 millió forint).  
 
2014. évben 30 573 db segélykérelem érkezett országosan. Az előző évről áthozott el 
nem bírált kérelmekkel együtt a kérelmek száma 32 685 darab volt. Országos szinten 
a beérkezett kérelmek 63,5 százaléka került teljesítésre. 1 538 kérelemben nem 
született döntés, melyek elbírálására 2015. január és február hónapban került sor. Az 
egy főre jutó segély összegének átlaga országosan 23 715 forint volt. 8 161 db 
kérelem került elutasításra.  
 
A kártérítési járadék 2014. évi tényadata 856,4 millió forint, az előirányzatnál 
43,6 millió forinttal, 4,8 százalékkal kevesebb. Kártérítési járadékban havonta 
átlagosan 2 853 fő részesült, 211 fővel kevesebb, mint 2013. évben. Több éve tartó 
trend, miszerint  csökken az ellátásban részesülők száma. Az egy főre jutó ellátás havi 
átlagos összege 25 011 forint, a növekedés mértéke az előző évhez képest 861 forint, 
3,6 százalék. 
   
Baleseti járadék címen 8 449,0 millió forint került kifizetésre, amely az előirányzatnál 
251,0 millió forinttal, 2,9 százalékkal kevesebb. Baleseti járadékban átlagosan, havonta 
26 945 fő részesült, amely 922 fővel kevesebb, mint az előző évben. Az egy főre jutó 
ellátás havi átlagos összege 26 130 forint, a növekedés mértéke az előző évhez képest 
650 forint, 2,6 százalék. 
 
A gyermekgondozási díj kiadásának előirányzata 106 350,0 millió forint, a teljesítés 
104 163,7 millió forint volt, amely az előirányzattól 2 186,3 millió forinttal 2,1 
százalékkal elmaradt. 
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Az ellátás összegét a törvény a minimálbér kétszeresének 70,0 százalékában 
maximalizálja, ami a 2014. évben bruttó 142 100 forint. 
 
Az előző évhez viszonyított kiadásnövekedést (11,4 százalék) a következő tényezők 
együttesen okozták: 
 

• az igénybevevők átlagos száma 83 701 fő/hóra (3,0 százalékkal) nőtt;  
• az egy napra jutó kiadás (2013. évben 3 288 forint) 7,7 százalékkal, 3 542 

forintra emelkedett; a kiadások növekedésében közrejátszott a 
gyermekgondozási díj alapjául szolgáló átlagkeresetek növekedése, és a 
minimálbér emelkedése következtében megnőtt GYED maximális összege. 

 
A minimálbéremelésen kívül, a 2014. január 1-jétől bekövetkező jogszabály-
módosítások is hatást gyakoroltak a pénzbeli ellátások kiadásaira. A GYED extra néven 
ismertté vált intézkedéscsomag leglényegesebb elemei, hogy 
 

• a gyermek egy éves kora után a szülő visszamehet dolgozni anélkül, hogy le 
kellene mondania az ellátás folyósításáról, 

• különböző korú gyermekek esetén folyósítható vált egyidejűleg több 
ellátás, 

• ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj további 1 évig folyósítható, 
• bevezetésre került az úgynevezett diplomás gyermekgondozási díj 

intézménye. 
 
Méltányossági jogkörben engedélyezhető valamennyi pénzbeli ellátásra 170,0 millió 
forint keret állt rendelkezésre a 2014. évben is. Az egészségbiztosítás pénzbeli 
ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő 
körülmények esetén táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj 
megállapítására együttesen 156,2 millió forint a teljesítés összege, amely a keret 
91,8 százaléka. A kiadások 24,9 százalékát (57,6 millió forint) a táppénz jogcímen 
igénybevett ellátások tették ki. (A gyermek ápolása címén kérelmezett, 
méltányosságból engedélyezett táppénz kiadás 15,3 millió forint volt.) Méltányossági 
jogkörben Terhességi-gyermekágyi segélyre 2014-ben 43,5 millió forint kiadás 
teljesült, amely a keret 25,6 százaléka, míg Gyermekgondozási díj esetében 55,1 
millió forint került kifizetésre. 
 
A rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzata 345 000,0 millió forint, a teljesítés 
335 543,4 millió forint volt, az előirányzattól 2,7 százalékkal maradt el. Az előző évhez 
viszonyított 4,2 százalékos kiadáscsökkenést – többek között – az alábbi tényezők 
együttesen okozták: 
 

• az igénybevevők átlagos száma csökkent;  
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• a nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről 
szóló 494/2013. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a rokkantsági ellátás, a 
rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, továbbá a bányászok 
egészségkárosodási járadéka a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint, 
azzal megegyező mértékben (2,4 százalékkal) emelkedett. 
 
 
                             Természetbeni ellátások kiadásai 

 
A természetbeni ellátások eredeti előirányzata 1 300 275,4 millió forint, a teljesítés 
1 325 520,7 millió forint volt, amely az eredeti előirányzatnál 1,9 százalékkal 
(25 245,3 millió forinttal) magasabb. Az előző évhez képest az emelkedés 
53 803,8 millió forint, 4,2 százalék. 

 
Gyógyító-megelőző ellátások kiadása 

 
A Kt. a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport eredeti előirányzatát együttesen 
931 870,2 millió forintban határozta meg.  
 
A jogcímcsoport 2014. évi törvényi előirányzatai nem módosultak, ugyanakkor 
miniszteri hatáskörben év közben átcsoportosítások történtek, továbbá Kormány és 
miniszteri hatáskörben együttesen 13 800,0 millió forint külső forrás bevonására 
került sor. Ennek eredményeképpen a jogcímcsoport előirányzata 945 670,2 millió 
forintra emelkedett, az éves kifizetés 945 649,2 millió forint volt.  
 
A Kt. 20. § (2) bekezdése szerint a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 
jogcímeinek előirányzatai együttesen 5 000,0 millió forintot tartalmaztak az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete 
szerinti többletkapacitás befogadások várható éves teljesítményének 
finanszírozására.  
 
A 2014-es évben az ellátásokon belül az alapellátásban új finanszírozási elemek 
bevezetésére került sor: 
 

• Szakdolgozói kiegészítő díjazás bevezetése. Új elemként jelent meg a háziorvosi 
ellátás finanszírozásában; a szolgálatokban – legalább heti 20 órás munkaidőben 
– alkalmazott szakdolgozónként, meghatározott összegű (10-20 000 forint/hó) 
díjazásra jogosult a háziorvosi szolgáltató. Ezen intézkedés végrehajtására 
1 800,0 millió forint pluszforrás állt rendelkezésre. 

 

• Hátrányos helyzetű településen fogászati alapellátást nyújtó szolgálatok 
kiegészítő díjazása. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 
kormányrendeletek módosításáról szóló 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelettel 
módosított, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
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(továbbiakban: Kr.) 23. § (2b) bekezdése alapján a társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az  országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
kormányrendeletben meghatározott településen fogászati alapellátást nyújtó 
szolgálat – szolgálatonként – havi 100 000 forint kiegészítő díjazásra jogosult. 

 
A kiegészítő díj kiutalására a 2014. március havi utalás során, január hónapra 
visszamenőleges hatállyal került sor. 
 
Előirányzatok évközi módosításai 
 
Béremelés fedezete 

 
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy 
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi ágazati 
előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy 
egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató az 
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 
törvény 30. §-a szerinti támogatás iránti igényét elektronikus úton nyújthatja be a 
GYEMSZI részére.  
 
A támogatás fedezetéül a Kr. 5. számú melléklete szerinti célelőirányzatok jogcímen 
belül 53 486,9 millió forint állt rendelkezésre az egészségügyi dolgozók 
béremelésének fedezete előirányzaton. 
A szakellátásban 2012-ben megkezdett bérfejlesztés fedezeteként 2014-ben a 
GYEMSZI havi adatszolgáltatása alapján összesen 51 375,9 millió forint volt a kifizetés.  
 
Egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése 
 
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók 
vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint a szolgáltató jövedelemkiegészítésre jogosult 
egészségügyi dolgozójára 2014-ben is igényelhetett támogatást. 
 

A 7 875,8 millió forint éves jövedelem-kiegészítés kiutalására a GYEMSZI havi 
adatszolgáltatása alapján került sor. 
A tervezett éves kifizetés nagyságrendjének ismeretében az év elején 5 000,0 millió 
forinttal csökkent a kassza éves előirányzata az összevont szakellátás javára. 
 
Alapellátás fejlesztése 

 

A háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcímén 10 000,0 millió forint állt 
rendelkezésre az alapellátás területén felmerült fejlesztési igények fedezetére. 
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Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról szóló 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelet alapján a háziorvosi, háziorvosi 
ügyeleti ellátás jogcím, fejlesztésre elkülönített forrásából 1 750,0 millió forint a 
védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím előirányzatára, 
1 500,0 millió forint a fogászati ellátás jogcím előirányzatára, 750,0 millió forint a 
célelőirányzatok jogcímre került átcsoportosításra.  
 
A védőnői ellátás 1 750,0 millió forintos előirányzat-növelése a szolgálatok fix díjainak 
és a gondozotti létszámhoz igazodó Ft/pont értéknek az emelésére biztosított – 
január hónapra visszamenőleges hatállyal – fedezetet. A havi finanszírozási díj 145,8 
millió forinttal növekedett. 
 
A fogászati ellátás 1 500,0 millió forintos előirányzat-növelése a hátrányos helyzetű 
településen fogászati alapellátást nyújtó szolgálatok kiegészítő díjazására (816,0 millió 
forint), továbbá az egyes fogászati prevenciós és szűrés keretébe tartozó fogászati 
beavatkozások pontértékének emelésére (684,0 millió forint) szolgált. 
 
Háziorvosi letelepedési és a szolgálatok együttműködési támogatásának elkülönített 
kerete 750,0 millió forint volt. A Kr. 18/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 
legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok 
letelepedésének támogatására az OEP 2014. augusztus 1-jén pályázatot írt ki.  
 
Pályázatot az az orvos nyújthatott be, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott 
személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalta, hogy 
az adott háziorvosi szolgálatban legalább 4 éven keresztül önálló orvosi 
tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti 
működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével. 
 

Az elnyerhető támogatási összeg 6,0 - 10,0 millió forint között mozgott annak 
függvényében, hogy mennyi ideje betöltetlen a háziorvosi szolgálat. Az OEP-hez 
benyújtott 46 pályázatból 41 kapott nyertes minősítést, de végül mindösszesen 38 
háziorvossal kötött finanszírozási és támogatási szerződést az OEP, a kiutalt 
támogatási összeg 412,8 millió forint volt. 
 
Az alapellátás fejlesztési keretéből az előzőekben tárgyalt 3 ellátási formára történt 
együttesen 4 000,0 millió forint átcsoportosítását követően a háziorvosi ellátás 
előirányzatán fennmaradó 6 000,0 millió forint többletforrás az év során három 
különböző jogcímen került felhasználásra. A háziorvosi szolgálatok 
teljesítménydíjazásának (Ft/pont érték) emelését 2 400,0 millió forint, míg a 
szakdolgozói kiegészítő díjazás bevezetését 1 800,0 millió forint szolgálta. A háziorvosi 
indikátorrendszer díjazásának éves összege szintén 1 800,0 millió forinttal 
emelkedett.  
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Működési támogatás 

 

Az intézkedés célja az egészségügyi szakellátást nyújtó intézmények gazdálkodásának 
javítása, az érintett szolgáltatók 2014. évi lejárt szállítói állományuk, köztartozásuk 
részleges kezelésével, továbbá a betegszállítás és a mentés megnövekedett működési 
költségigényének egyszeri kompenzálása. A kiutalások fedezetének biztosítása két 
forrásból történt. 
Az egyes egészségügyi szolgáltatók adósságrendezésével összefüggő kérdésekről 
szóló 1419/2014. (VII. 25.) Korm. határozat alapján a gyógyító-megelőző ellátás 
céltartalék 10 000,0 millió forint előirányzatának teljes összege átcsoportosításra 
került a célelőirányzatokon belül újonnan létrehozott működési támogatás 
előirányzat javára.  
 
Miniszteri hatáskörben további együttesen 3 800,0 millió forint előirányzat-
átcsoportosításra is szükség volt, melynek során a Célelőirányzatok jogcím (ezen belül 
a működési támogatás) előirányzata további 1 835,5 millió forinttal emelkedett. A 
fennmaradó összegből 500,0 millió forint a mentést, 150,0 millió forint a 
betegszállítást végző szolgáltatók likviditásának (működési feltételeinek) javítását 
szolgálta egyszeri kiegészítő díjazásként, továbbá az aktív fekvőbeteg szakellátás 
miniszteri keretének emelésére biztosított 1 314,5 millió forint összegben 
többletforrást. 
 
A működési támogatás fedezeteként összesen 11 835,5 millió forint állt 
rendelkezésre, melynek a felhasználására és az elszámolására vonatkozó részletes 
szabályokat a finanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatók adósságának rendezésére fordítható működési támogatásról szóló 
184/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet tartalmazta. 
 
A támogatás teljes összegének kiutalására július hónapban került sor, ugyanakkor az 
év hátralévő időszakában 12 szolgáltató fel nem használt támogatásként együttesen 
103,5 millió forintot térített vissza. 
 

Év végi maradvány kifizetése 
 
A december havi finanszírozás, illetve a tervezett hóközi kiutalások figyelembe 
vételével került sor az év utolsó előirányzat-átcsoportosítására. A gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport 2014. év végi maradványa 9 853,0 millió forint volt, melyet a 
Kormány az alábbi határozatában további 10 000,0 millió forinttal megemelt.  
 
Speciális finanszírozású szakellátás külső forrásbevonása 
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 

4604



 

1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat az összevont szakellátás jogcím előirányzatát 
10 000,0 millió forinttal emelte meg. 
 
A keretnövelés elsődleges célja az onkológia készítmények és életmentő kardiológiai 
eszközök, továbbá a súlyos reumatológiai, gasztroenterológiai, speciális immunológiai 
megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszerek finanszírozására történő 
többletforrás biztosítása volt, ezért a külső forrásbevonás teljes összegével a speciális 
finanszírozású szakellátás előirányzata emelkedett.  
 
A gyógyító-megelőző ellátás egyes jogcímein jelentkező összesen 19 853,0 millió 
forint előirányzat-maradvány felosztása az alábbi szempontok szerint történt: 
 

• A 2013. évi konszolidációs támogatási összeg visszafizetésére kötelezett 
intézmények számára, likviditásuk megőrzése érdekében: 353,0 millió 
forint;  
 

• egyéb ellátási érdek alapján meghatározott intézményi kör részére: 240,0 
millió forint. 

 

• A GYEMSZI által átvett, korábban nonprofit gazdasági társaság formában 
működő kórházak dolgozóinak járó, visszamenőleges jubileumi jutalmak 
fedezetére: 535,0 millió forint; 

 

• az alapellátásban finanszírozott iskolaorvosi és fogászati praxisok számára 
320,0 millió forint, mely praxisonként egységesen 105 000 forint kifizetést 
tett lehetővé; 
 

• az aktív fekvőbeteg ellátásban TVK-val rendelkező szolgáltatók 100-104 
százalékos degressziós sávban elszámolt teljesítménydíj kiegészítése 100 
százalékos alapdíjon – a 2014. augusztusi kifizetések figyelembe vételével – 
történő elszámolására: 1 416,0 millió forint; 

 

• ugyanezen szolgáltatói kör számára teljesítményarányos felosztásra: 
6 989,0 millió forint, azzal, hogy szolgáltatói szinten a megállapított 
összeget a várólista csökkentésre meghatározott összeggel (de maximum a 
megállapított összeg erejéig) csökkenteni kell; 

 

• onkológia készítmények, életmentő kardiológiai, szívsebészeti eszközök, 
továbbá a súlyos reumatológiai, gasztroenterológiai, speciális immunológiai 
megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszerek és korszerű biológiai 
eredetű gyógyszerek finanszírozására: 10 000,0 millió forint. 

 

Az OEP intézkedése alapján a maradvány összeg kiutalása 2014. december 30. napján 
megtörtént. 
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Járandóság előleg 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (5) bekezdése alapján: „A 
kincstár a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása 
érdekében – december 20-át követően – a Kincstári Egységes Számla terhére 
megelőlegezi 
 

 b) az Egészségbiztosítási Alap által a gyógyító-megelőző ellátás jogcím-csoportból 
finanszírozott egészségügyi szolgáltatók havi finanszírozási összegének jogszabályban 
meghatározott részét a szolgáltatók kérelme alapján az Egészségbiztosítási Alap 
kezelő szervének kezdeményezésére, ha jogszabályban előírt kifizetési időpont 
teljesítéséhez ez szükséges,”. 
 
A vizsgált időszakra vonatkozóan a szolgáltatóknak az előlegigénylésre vonatkozó 
bejelentésüket az illetékes Területi Hivatalnál kellett megtenniük, az e célra 
rendszeresített Igénybejelentő lapon.  
 
E jogcímen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 123. § (8) bekezdés alapján az érintett szolgáltatók utalási évre 
vonatkozó 12 havi finanszírozási összegéből számított havi átlagának 40,0 százaléka 
volt kiutalható. Az előleget az OEP-nek – mindkét finanszírozási kör esetében – egy 
összegben, a január első munkanapján esedékes finanszírozási összeg utalásánál 
kellett visszavonni.  

 
A nettó és bruttó körbe tartozó szolgáltatók által benyújtott kérelem alapján kiutalt 

2014. évi járandóság előleg 
 

Megnevezés 
Intézmények száma 

(db) 
Kiutalt összeg  
(millió forint) 

Nettó kör 12 182,3 

Bruttó kör 87 12 596,4 

Összesen 99 12 778,7 

 
Működési költségelőleg 
 
Az Ebtv. 35. §-ának (4) bekezdése alapján, a Kr. 6/A. §-a szerinti finanszírozási 
előlegben – a költségvetés e célra szolgáló előirányzata terhére – az előző évi 18 
szolgáltatóval szemben 15 szolgáltató részesült.  
 
A kassza éves keretének felhasználására vonatkozó szabályok szerint az év közben, a 
szolgáltatók egyedi kérelme alapján, az OEP főigazgatójának engedélyével kifizetett 
előleget a tárgyévben vissza kell fizetni. A működési költségelőleg maximálisan 
adható összege a szolgáltatónak az igénylést megelőző 12 havi finanszírozási 
összegből számított havi átlagösszeg 30,0 százaléka. 
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A Kr. 6/F. §-a alapján a működési költségelőleg előirányzata terhére a gyógyszerhez 
nyújtott támogatás finanszírozási szabályainak módosulása miatt a megváltozott 
finanszírozású gyógyszert felhasználó szolgáltatók számára – a betegellátás 
zavartalansága érdekében – előleg folyósítható. E jogcímen 2014. évben, hasonlóan 
az előző évhez nem történt kifizetés. 
 
Az előző évhez viszonyítva 2014. évben tovább csökkent az igénylők száma és a 
kiutalt előlegek összege. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően együttesen 
1 348,3 millió forint évközi kifizetésre került sor, melynek visszavonása év végéig 
megtörtént. 
 
Jogviszony-ellenőrzés  
 
A kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 12/B. § rendelkezései 
alapján a – a mentést, betegszállítást, védőnői szolgáltatást, otthoni szakápolást, 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, mozgó szakorvosi szolgálatot teljesítő 
szolgáltató, valamint a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő diagnosztikai és 
kórszövettani vizsgálat és boncolás kivételével – valamennyi szolgáltató köteles az 
egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően ellenőrizni az 
egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira való jogosultságot (jogviszonyt). Az 
ellenőrzést adott ellátási formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától 
függetlenül egyszer kell elvégezni. 

 
Amennyiben a szolgáltató az ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítette, akkor a Kr. 
4/A. §-a alapján az adott ellátás után járó finanszírozási összegnek csak a 90 
százalékára jogosult; a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti szolgáltatók esetében a 
meghatározott országos átlagos esetdíj 10,0 százaléka, illetve a fogászati alapellátást 
nyújtó szolgáltató díjazásából az adott ellátás után járó teljesítménydíj 10,0 százaléka 
– legfeljebb 1000 forint – kerül levonásra a díjazásból. 
 
Az ellenőrzési kötelezettségteljesítése esetén a szolgáltató ellátási esetenként 50 
forint ellenőrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából ellátási esetnek minősül:  
 

• háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti és fogorvosi alapellátás 
ellátás esetében az adott ellátási formában egy biztosított egy napon 
történt ellátása, 

 

• járóbeteg-szakellátás esetében egy biztosított egy egészségügyi 
szolgáltatónál egy napon történt ellátása,  

 

• fekvőbeteg-szakellátás esetében ápolási esetenként az ellenőrzés 
elvégzésére meghatározott nap. 
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A jogviszony ellenőrzési díjat a havi finanszírozás keretében kell kifizetni.  
 
Mind a jogviszony ellenőrzés díjazása tekintetében, mind a szankcionálás miatti 
levonás összegének nagyságában jelentős változás az előző év azonos időszakához 
képest nem történt. 
 
A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 2014-ben a visszavonás összesen 181,9 
millió forint, míg a kifizetés 5 383,6 millió forint volt.  
 
Összességében a jogviszony ellenőrzéshez kapcsolódó szankcionálások és kifizetések 
egyenlege 5 201,7 millió forint volt, mely 1,2 százalékos emelkedést jelent az előző 
évhez képest. 
 
A Kt. 20. § (2) bekezdése alapján: „A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. 
alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai 
együttesen 5 000,0 millió forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-
befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására.” E forrás szolgált 
többek között a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), a Regionális 
Operatív Programok (ROP), illetve a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) keretében – befogadott, valamint a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13-
15/A. § szerinti többletkapacitás-befogadási eljárás keretében befogadott 
többletkapacitásokra. 
 
Az előzetesen befogadott többletkapacitásokra vonatkozó TVK megállapítása a Kr. 
27/A. § (4) bekezdése alapján történt. Ezen szabályok alapján a TVK módosítást 
igénylő kapacitásváltozás esetén annak módosítása az egy kapacitásegységre jutó 
szakma szerinti országos átlag alapján történik, és amennyiben a szolgáltató az adott 
szakmában már rendelkezik kapacitással, úgy az egy kapacitásegységre jutó, adott 
szakmára jellemző országos átlag és az intézményi átlag közül a magasabbat kell 
figyelembe venni. 
 
A beszámolás időszak alatt az uniós forrásokból megvalósuló TIOP és ROP pályázatok 
keretében befogadott többletkapacitásokra aktív fekvőbeteg szakellátás 
vonatkozásában két szolgáltató esetében került sor - sürgősségi betegellátási 
tevékenység fejlesztésére – szerződéskötésre, egynapos ellátás végzésére pedig egy 
új szolgáltató nyert befogadást. A rehabilitációs ellátások fejlesztésére befogadott 
szolgáltatók közül két szolgáltatóval került a szerződés megkötésre. Járóbeteg-
szakellátási többlet-kapacitásokra 11 szolgáltatóval történt szerződéskötés.  
Egy újonnan létrejövő egészségügyi szolgáltató volt, a többi esetben a meglévő 
szakmák és az ahhoz tartozó kapacitások bővítésére került sor. Ezen túlmenően egy 
szolgáltatóval történt MRI készülék finanszírozására-, és két szolgáltatóval CT készülék 
finanszírozására szerződéskötés. Otthoni szakápolásra vonatkozóan a 2014. évben 
egy szolgáltatóval került sor szerződéskötésre. 
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Az Új Széchenyi Terv egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 
fejlesztését célzó TÁMOP 6.1.2/13/1-2 kódszámú pályázataival összefüggően előzetes 
többletkapacitás befogadás keretében közfinanszírozott szolgáltatók nyertek 
lehetőséget egyéni, valamint csoportos dohányzás leszoktatást célzó indexes OENO-k 
végzésére, többlet óraszám befogadása mellett. A beszámolási időszak alatt egyéni 
leszoktatás tevékenységre 66 szolgáltatóval történt finanszírozási szerződéskötés, 
melyből egy szolgáltatóval ugyanebben az évben e tevékenységre vonatkozóan meg 
is szűnt a finanszírozási szerződés. A csoportos dohányzás leszoktatás tevékenység 
végzésére befogadott többletkapacitásokra vonatkozó finanszírozási szerződések 
megkötésének legkorábbi időpontja 2015. január 1-je, így ezeknek a szerződéseknek 
a megkötése a beszámolási időszakot nem érintette. 
 
A vonatkozó jogszabály-módosítás értelmében 2014. január 1-jét követően a korábbi 
ún. „prioritásalapú” (az egészségügyért felelő miniszter által közzétett szakmai 
prioritáslistán alapuló) többletkapacitás-befogadási eljárás megszűnt. További 
változás, hogy ezt követően az egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljárást 
többletkapacitás-befogadási eljárásként nevesíti a jogszabály, amely alapjában a 
korábbi egyszerűsített eljárás gyakorlatát követi azzal a különbséggel, hogy a 
kérelmezhető többletkapacitások köre 2014. január 1. napját követően kibővült (új 
ellátási forma, új szakma). Új elemként jelent meg továbbá, hogy a tételes elszámolás 
alá eső gyógyszerek, eszközök és a nagy értékű, még országosan nem elterjedt 
beavatkozások tekintetében azon szolgáltatók számára is lehetőség nyílt kérelmet 
benyújtani, akik az adott gyógyszer/eszköz/eljárás vonatkozásában már rendelkeznek 
finanszírozási szerződéssel (keretbővítés lehetősége).  
 
A Többletkapacitás-befogadási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 2014-ben négy 
alkalommal ülésezett, amelyek során Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 13-15/A §-a szerint benyújtott, az előírt formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelő kérelmek kerültek elbírálásra.  
 
A Bizottság javaslata minden esetben megküldésre került az egészségügyért felelős 
miniszter részére, aki – az államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett – a 
többletkapacitások befogadását illetően döntéshozatalra jogosult. A Bizottság által 
elbírált és befogadásra javasolt kérelmek egy részében született miniszteri döntés.  
 
Jelentős képalkotó diagnosztikai kapacitásbővítésre került sor 2014-ben: CT-
befogadásban részesült a Péterfy Sándor Utcai Kórház, a Gróf Tisza István Kórház és a 
Budai Egészségközpont Kft., MRI-befogadásban részesült a Kenézy Gyula Kórház, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, az Uzsoki Utcai Kórház, a Budai 
Egészségközpont Kft. és a Semmelweis Egyetem, valamint PET/CT-befogadást nyert a 
Kaposvári Egyetem.  
 
Továbbá befogadásra került a Terrorelhárítási Központ, mint speciális ellátotti kör 
részére, meghatározott szakmákban járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató.  
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A fentieken kívül számos egészségügyi szolgáltató nyert még befogadást ún. *-os 
HBCs-vel, valamint indexált OENO-val jelölt, magasabb szakmai felkészültséget 
igénylő ellátások végzésére, valamint kapacitásbővítés történt többek között a 
művese-kezelőhelyek, illetve a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek és eszközök 
alkalmazására jogosult intézményi kört illetően is.  
 
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 
 
A Kt. 101 047,5 millió forintban határozta meg a háziorvosi és a háziorvosi ügyeleti 
ellátás 2014. évi eredeti előirányzatát. A 2014. március havi kifizetésektől kezdődően 
az egészségügyi alapellátás több szakterületén is végrehajtott finanszírozási 
díjemelések közvetett hatására az éves előirányzat 4 003,4 millió forinttal csökkent, 
hiszen a díjemelések az alapellátás egészét érintették nemcsak a háziorvosi ellátást. A 
finanszírozási díjemelések 2014. január hónaptól kezdődően visszamenőlegesen 
épültek be a rendszerbe. 
 
A módosított előirányzat szinte teljes mértékben felhasználásra került. A 2014. évi 
módosított előirányzat – 5 996,8 millió forinttal – 6,6 százalékkal haladta meg a 2013. 
évi tényleges kifizetést. Ez biztosította a forrást az alábbiakban is részletezett 
finanszírozási díjemelésekre: 
 
� A háziorvosi szolgálatok teljesítménydíjazásának (Ft/pont érték) emelése. 

Egyúttal 300 ponttal növekedett azon háziorvosi szolgálatok degressziós 
ponthatára, melyek háziorvosi szakvizsgához szükséges szakgyakorlatot letöltött 
szakorvos-jelöltet, illetve szakorvost, valamint szakdolgozót alkalmaznak teljes 
munkaidőben. 
Ennek hatására a hozzávetőlegesen 200 forintos pontérték 206-210 forintos 
értékre emelkedett. Az emeléshez éves szinten 2 400,0 millió forint volt 
szükséges. 
 

� A háziorvosi indikátorrendszer díjazásának növekedése. Az eddigi 3 000,0 millió 
forintos éves díjazás kerete 60,0 százalékkal emelkedett, így 2014-ben már 
4 800,0 millió forint (400 millió forint/hó) állt rendelkezésre az 
indikátorrendszerben elért eredmények díjazására. A praxisban folyó szakmai és 
minőségi munka díjazására 1 800,0 millió forinttal több kifizetés történt. 

 
� Szakdolgozói kiegészítő díjazás bevezetése. Új elemként jelent meg a háziorvosi 

szolgálatok finanszírozásában, melynek értelmében, a szolgálatokban – legalább 
heti 20 órás munkaidőben – alkalmazott szakdolgozóként meghatározott összegű 
(10-20 000 forint/hó) díjazásra jogosult a háziorvosi szolgáltató. Ezen intézkedés 
végrehajtása 1 800,0 millió forint plusz forrás bevonását igényelte. 
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Az előirányzat felhasználása jogcímenként és az előző évhez képest a 
következőképpen alakult: 

 

Jogcím 2013. évi 
kifizetés 

(MFt-ban) 

2013. évi 
részarány 

(%) 

2014. évi 
kifizetés 

(MFt-ban) 

2014. évi 
részarány 

(%) 

Fix összegű díjazás 20 669,8 22,7 20 929,4 21,6 

Területi kieg. díjazás 2 583,6 2,8 2 589,1 2,7 

Eseti ellátás díjazása 625,6 0,7 597,2 0,6 

Teljesítmény díjazása 57 066,8 62,7 62 789,8 64,7 

Ügyeleti szolgálat 10 100,7 11,1 10 137,7 10,4 

Összesen 91 046,5 100 97 043,2 100,0 

 
A háziorvosi szolgálatok által végzett minőségi és hatékony tevékenységek ösztönzése 
érdekében 2010-ben bevezetett háziorvosi indikátorrendszerben az alábbi változások 
történtek 2014-ben: 
 

• 2014. januártól az indikátorrendszer alapján kifizetett díjazás mértéke a korábbi 
250,0 millió forint/hó összegről 400,0 millió forint/hó összegre emelkedett. Ez azt 
jelentette – figyelembe véve az orvosok gyógyszerrendelésének értékeléseit mérő 
indikátorokra vonatkozó negyedéves kifizetést –, hogy egy adott negyedév első 2 
hónapjában 320,0-320,0 millió forint, míg utolsó hónapjában 560,0 millió forint 
kerülhet kifizetésre. 

• 2014. januártól a négy gyógyszer indikátor esetében új gyógyszer-célérték került 
kihirdetésre, mely 2014. márciustól került alkalmazásra.  

• 2014. áprilistól bevezetésre került egy új, a COPD-s betegek gondozását mérő 
indikátor. Ezzel a felnőtt indikátorok száma 16-ra  emelkedett, a 8 gyermek 
indikátor értéke a korábbi 1,875 pontról 2 pontra nőtt. 

• 2014. júliustól a négy gyógyszer indikátor esetében újabb gyógyszer-célérték került 
kihirdetésre, melyet a 2014. szeptembertől került alkalmazásra. 

• 2014. szeptembertől módosult az indikátorrendszer szakmai indikátorainak 
szabályozása, mely alapján a korábban bevezetett COPD indikátor célcsoport 
meghatározása egy további OENO kóddal bővült. 

 
A nem bejelentkezett biztosítottak eseti ellátásának díjazására 597,2 millió forint 
kifizetés történt. Ez kevesebb, mint az előző évben kifizetett összeg, mivel az eseti 
ellátások száma 2014-ben alacsonyabb volt az előző évhez képest. 
 
Az online jogviszony ellenőrzésekre 2014-ben 2 681,1 millió forint kifizetés történt, 
amely alig kevesebb az előző évben ugyanezen a jogcímen kifizetett összegnél. 
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A területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatok esetében az egy szolgálatra 
jutó 2014. évi összes finanszírozás átlagos összege (eszköz – és ingatlantámogatással) 
13,2 millió forint volt, mely 1,1 millió forint havi átlagbevételt eredményezett. Ez azt 
jelenti, hogy a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatok esetében a 
finanszírozás 5,3 százalékkal emelkedett a 2013-as évhez képest. A területi ellátási 
kötelezettséget nem vállaló praxisok átlagos díjazása éves szinten 5,6 millió forint 
volt, mely havi 477,5 ezer forintot jelentett, azaz szintén jelentős mértékben 
emelkedett a tavalyi évhez képest a finanszírozás. Az emelkedés okaként a 
teljesítményarányos díjazás (forint/pont) érték növelése, a szakdolgozói kiegészítő 
díjazás bevezetése nevezhető meg, valamint a területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező szolgálatok esetében a háziorvosi indikátorrendszer díjazásának növelése. 
 
A települési önkormányzatok 2014. évben 5 új körzetet létesítettek, ugyanakkor 12 
körzet megszűnt. Területi ellátási kötelezettség nélkül nem létesült új szolgálat, ezzel 
szemben 12 ilyen típusú szolgálat megszűnt. 

 
Az előző évekhez hasonlóan viszonylag kevés új körzet került kialakításra és egyre 
nagyobb számban előfordul a kisebb ellátandó lakosságszámmal bíró, egymás mellett 
található körzetek összevonása.  
 
Az elmúlt év folyamán átlagosan 6 641 háziorvosi szolgálat, decemberben 6 629 
szolgálat finanszírozására volt érvényes szerződése az OEP-nek. A finanszírozott 
praxisok 95,9 százaléka területi ellátási kötelezettséggel, 4,1 százaléka területi ellátási 
kötelezettség nélkül működött. A praxisok 54,0 százaléka a felnőtt korúak, 23,3 
százaléka gyermekek ellátását biztosította, 22,7 százaléka pedig vegyes típusú 
szolgálatként működött.  
 
A vállalkozási formában működtetett háziorvosi szolgálatok száma 2014. 
decemberben 6 215 volt, amely az összes finanszírozott praxis 93,8 százalékát teszi ki, 
ez megegyezik az előző évi értékkel. 
 
A betöltetlen körzetek száma 2014. decemberben 271 volt, ebből az egy éven túl 
betöltetlen praxisok száma 171. 
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Azon tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekben, amelyekben a területi ellátási 
kötelezettségnek egy évet meghaladóan csak helyettesítéssel tudtak eleget tenni 
2006. január 1-jétől, az OALI-val közalkalmazotti jogviszonyban álló orvos 
igénybevételével is történhet feladatellátás.  
 
A 2014-es évben az OALI közreműködésével 7 háziorvosi szolgálat került betöltésre, 7 
szolgálat működtetését pedig visszaadta az ellátásért felelős önkormányzatoknak. Így 
hasonlóan a tavalyi évhez, decemberben 26 szolgálatot működtetett az OALI. Az egy 
éven túl helyettesítéssel ellátott körzetek finanszírozása 60,0 százalékra csökkentett 
fix összegű és területi kiegészítő díjazással történt. 
 
Az előző évhez képest gyakorlatilag nem változott a hajléktalanok háziorvosi ellátását 
biztosító szolgálatok száma: 2014. decemberben összesen 13 hajléktalanokat ellátó 
háziorvosi szolgálat, 10 hajléktalan centrum és hozzájuk tartozó mozgó szakorvosi 
szolgálat működött országosan. Fix összegű díjazásukra – éves szinten – összesen 
1 370,6 millió forint került kifizetésre, ami a 2013-as kifizetéshez képest 18,5 
százalékos növekedést jelent. Ennek oka egyrészt a 2014. évi tárgyévi előirányzat 
növekedése, másrészt a 2013. évi átlagos finanszírozási díjak emelkedése. 
 
A háziorvosi ügyeleti ellátás díjazására 2014. évben 10 137,7 millió forint kifizetés 
történt, mely kismértékben meghaladja az előző évi finanszírozási összeget. A 
központi ügyeleti szolgáltatók száma 2014. december hónapban 233 volt, az általuk 
ellátott lakosságszám meghaladta a 9,8 millió főt. Ez azt jelenti, hogy az ország 
lakosságának kb. 97,5 százaléka központi ügyeleti ellátás keretein belül veheti 
igénybe a sürgősségi ellátás e szintjét. 
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Védőnői szolgálat, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
 
2014-ben a védőnői szolgálatok, valamint az anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
törvényi előirányzata 20 698,2 millió forint volt, a teljesítés 22 472,7 millió forint, év 
közben az előirányzatra 1 774,6 millió forint összegben átcsoportosítás történt.  
 
Az iskola-egészségügyi ellátás 2014. évi 2 217,1 millió forintos eredeti előirányzata év 
végére 2 241,6 millió forintra növekedett. Az emelkedésre a 2014. évi maradvány 
felosztáskor a teljes-munkaidős iskolaorvosi szolgáltatók részére meghatározott 
összegek kifizetésére tekintettel került sor. 
 
Az iskola-egészségügyi ellátás normatív rendszerben történő finanszírozása keretében 
632,7 millió forint kifizetés történt, amely 1,8 százalékkal kevesebb az előző évi 
adatokhoz viszonyítva.  
 
A Kr. 20. § (3) bekezdése alapján a díjazás alapjául szolgáló havi fejkvóta összege 47,8 
forint. A normatív rendszerben finanszírozott szolgálatok száma 2014. december 
hónapban 3 046, amelyből betöltetlen 145, az ellátandó létszám pedig 1 099 618 fő 
volt. 
Az iskola-egészségügyi ellátás keretén belül a főállású iskolaorvossal működtetett 
iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatok finanszírozására 1 608,9 millió forint 
kifizetés történt. A teljes munkaidős iskolaorvosi szolgálatok az év végi 
kasszamaradvány felosztásakor szolgálatonként 105 ezer forint kifizetésben 
részesültek. Tartós helyettesítés miatt 27 szolgálat kapott csökkentett finanszírozást, 
ami másfélszeres szolgálatszámot jelent az előző évhez viszonyítva. 
Főállású iskolaorvossal működő szolgálatok száma év végén 237, a betöltetlen 
szolgálatok száma 55. A főállású iskolaorvosi szolgálatok által ellátandó létszám: 
437 170 fő volt. 
 
December hónapban 4 016 területi védőnői szolgálatot (1 944 területi és 2 072 
vegyes körzet), valamint 1 039 iskolavédőnői szolgálatot finanszírozott az OEP. A 
védőnői szolgálatok száma az előző év december havi adataihoz viszonyítva a területi 
védőnők esetében 1,0 százalékos növekedést mutatott, míg és az iskolavédőnőknél 
mindössze 1 szolgálattal lett több, ami százalékos változást nem jelent. A területi 
védőnői szolgálatok által ellátott gondozottak és iskolások száma 1 042 771 fő, az 
iskola védőnői szolgálatok által ellátottak száma 879 602 fő volt. Egy körzeti védőnői 
szolgálatra átlagosan 260 fő gondozott, egy iskola védőnői szolgálatra pedig 847 fő 
gondozott jutott. December hónapban 354 betöltetlen szolgálatra (315 területi + 39 
iskolavédőnői) volt finanszírozási szerződés, tartós helyettesítés miatt 258 területi 
védőnői szolgálat és 25 iskolavédőnői szolgálat részesült csökkentett 
finanszírozásban. 
 
2014-ben a védőnői ellátás fix összegű és az ellátandók létszáma alapján járó 
díjazására 19 526,9 millió forint került kifizetésre, ez 9,8 százalékkal magasabb 
kifizetést jelent az előző évi adatokhoz képest.  
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Ennek oka, hogy a védőnői ellátásra fordítható finanszírozási keret közel 10 
százalékkal növekedett 2014-ben. A március havi utalványozás során a szolgálatok 
egyszeri díjkifizetésben részesültek, a 2014. január-február hónapokra járó 
díjkülönbözet alapján.   
A területi védőnői szolgálatok több település ellátásáért kiegészítő díjazásban 
részesülnek, melynek 2014. évi összege 203,3 millió forint volt. 
 
Az anya-, gyermek- és csecsemővédelmi előirányzat terhére az anyatejgyűjtő 
állomások és a speciális gyermek-egészségügyi ellátás finanszírozása valósult meg.  
 
E feladatok finanszírozására éves szinten 486,3 millió forint kifizetés történt, melyből 
az anyatejgyűjtő állomások finanszírozása 307,9 millió forint volt, míg a speciális 
gyermek-egészségügyi feladatokra 178,4 millió forint jutott. A kassza kiadása 2 
százalékkal növekedett az előző évhez képest. Ennek oka, hogy változott a speciális 
gyermek-egészségügyi ellátásban részesülő gondozottak létszáma, ami díjnövekedést 
eredményezett. 
 
A 2014-es évben 57 gyermekgyógyászati és 49 nőgyógyászati Mozgó Szakorvosi 
Szolgálat működött. A szolgáltatók finanszírozásának alapja a jelentett esetszám; a 
gyermekgyógyászati MSZSZ-ek éves jelentett esetszáma 50 726, az éves korrekciós 
esetszám pedig 542 volt, míg a nőgyógyászati MSZSZ szolgáltatók korrekcióval 
módosított éves esetszáma: 32 993.  
 
A Mozgó Szakorvosi Szolgálatok működtetésére összesen 217,9 millió forint kifizetés 
történt, amelyből a gyermekgyógyászati szolgálatok 121,6 millió forintban, 
szolgálatonként havonta átlag 177,8 ezer forintban, míg a nőgyógyászati szolgálatok 
96,3 millió forintban, átlag havi 163,8 ezer forintban részesültek. Gyermekgyógyászati 
mozgó szakorvosi szolgálatoknál az egy esetre jutó kifizetés átlag 2,4 ezer forint, míg 
nőgyógyászati ellátás esetén 2,9 ezer forint volt.  
 
Fogászati ellátás 
 
A fogászati ellátás finanszírozására a Kt. 24 446,8 millió forint összegű előirányzatot 
határozott meg. A prevenciós fogászati beavatkozások pontértékének emelése és új 
kiegészítő díj bevezetése következtében 26 241,7 millió forintra emelkedett az éves 
előirányzat, amely teljes mértékben kifizetésre került.  
A pontemelés eredményeként megnövekedett teljesítménydíj és a kiegészítő díj 
2014. január hónaptól kezdődően, visszamenőlegesen épült be a finanszírozási 
rendszerbe. 
 
Az éves teljesítés az előző évi kiadáshoz viszonyítva 7,3 százalékkal magasabb. A 
teljesített kifizetés megoszlása: alapellátás 87,2 százalék, szakellátás 9,2 százalék, 
egyetemi szakellátás pedig 3,6 százalék.  
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Az elmúlt évi kiadások részaránya az alapellátásnál 0,5 
szakellátásnál 0,1 
kifizetés 39,9 
szolgált.
 

 
Decemberben az alapellátást nyújtó szolgálatok száma 2
óra rendelési idővel), ebből az egyetemi alapellátó szolgálatok száma 19, amelynek 
heti óraszáma 320 óra volt. A szakellátást nyújtó 438 szakrendelés heti 10
kapacitással működött. Az egyetemi szakellátó helyek száma 126, melyek heti 
rendelési ideje 2
fogászati szolgálatok/szakrendelések száma 0,2 
rendelési idő n
 
Az alapellátásban a kapacitás összességében jelentős változást nem mutat, szervezeti 
egység típusai tekintetében mutatható ki kismértékű eltérés az előző időszakhoz 
képest.
 
Az ügyeleti szolgálatoknál történt a legnagyobb mértékű emelkedés
száma 5,9 
típusú szolgálatoknál minimális kapacitás
azonban nem változott. Kisebb csökkenés történt az iskola
szolgálatok esetében. Az iskola
szolgálatok száma 0,4 
változott, a heti rendelési idő 0,3 
kapacitásadataiban nem volt változás.
 

Az elmúlt évi kiadások részaránya az alapellátásnál 0,5 
szakellátásnál 0,1 
kifizetés 39,9 százalék

t. 

Decemberben az alapellátást nyújtó szolgálatok száma 2
óra rendelési idővel), ebből az egyetemi alapellátó szolgálatok száma 19, amelynek 
heti óraszáma 320 óra volt. A szakellátást nyújtó 438 szakrendelés heti 10

pacitással működött. Az egyetemi szakellátó helyek száma 126, melyek heti 
rendelési ideje 2 
fogászati szolgálatok/szakrendelések száma 0,2 
rendelési idő nem változott.  

Az alapellátásban a kapacitás összességében jelentős változást nem mutat, szervezeti 
egység típusai tekintetében mutatható ki kismértékű eltérés az előző időszakhoz 
képest. 

Az ügyeleti szolgálatoknál történt a legnagyobb mértékű emelkedés
száma 5,9 százalék
típusú szolgálatoknál minimális kapacitás
azonban nem változott. Kisebb csökkenés történt az iskola
szolgálatok esetében. Az iskola
szolgálatok száma 0,4 
változott, a heti rendelési idő 0,3 

acitásadataiban nem volt változás.

Az elmúlt évi kiadások részaránya az alapellátásnál 0,5 
szakellátásnál 0,1 százalékkal emelkedett, a szakellátás 0,6 

százaléka fix összegű, 60,1 

Decemberben az alapellátást nyújtó szolgálatok száma 2
óra rendelési idővel), ebből az egyetemi alapellátó szolgálatok száma 19, amelynek 
heti óraszáma 320 óra volt. A szakellátást nyújtó 438 szakrendelés heti 10

pacitással működött. Az egyetemi szakellátó helyek száma 126, melyek heti 
 600 óra volt

fogászati szolgálatok/szakrendelések száma 0,2 
em változott.  

Az alapellátásban a kapacitás összességében jelentős változást nem mutat, szervezeti 
egység típusai tekintetében mutatható ki kismértékű eltérés az előző időszakhoz 

Az ügyeleti szolgálatoknál történt a legnagyobb mértékű emelkedés
százalékkal, a heti rendelési idő 6,2 

típusú szolgálatoknál minimális kapacitás
azonban nem változott. Kisebb csökkenés történt az iskola
szolgálatok esetében. Az iskola
szolgálatok száma 0,4 százalék
változott, a heti rendelési idő 0,3 

acitásadataiban nem volt változás.

Az elmúlt évi kiadások részaránya az alapellátásnál 0,5 
kal emelkedett, a szakellátás 0,6 

a fix összegű, 60,1 

Decemberben az alapellátást nyújtó szolgálatok száma 2
óra rendelési idővel), ebből az egyetemi alapellátó szolgálatok száma 19, amelynek 
heti óraszáma 320 óra volt. A szakellátást nyújtó 438 szakrendelés heti 10

pacitással működött. Az egyetemi szakellátó helyek száma 126, melyek heti 
600 óra volt. Az előző évhez viszonyítva minimális változás történt, a 

fogászati szolgálatok/szakrendelések száma 0,2 
em változott.   

Az alapellátásban a kapacitás összességében jelentős változást nem mutat, szervezeti 
egység típusai tekintetében mutatható ki kismértékű eltérés az előző időszakhoz 

Az ügyeleti szolgálatoknál történt a legnagyobb mértékű emelkedés
kal, a heti rendelési idő 6,2 

típusú szolgálatoknál minimális kapacitás
azonban nem változott. Kisebb csökkenés történt az iskola
szolgálatok esetében. Az iskola-ifjúsági szolgálatok száma 1,2 

százalékkal kevesebb. A gyermek szolgálatok száma nem 
változott, a heti rendelési idő 0,3 százalék

acitásadataiban nem volt változás.

Az elmúlt évi kiadások részaránya az alapellátásnál 0,5 
kal emelkedett, a szakellátás 0,6 

a fix összegű, 60,1 százalék

Decemberben az alapellátást nyújtó szolgálatok száma 2
óra rendelési idővel), ebből az egyetemi alapellátó szolgálatok száma 19, amelynek 
heti óraszáma 320 óra volt. A szakellátást nyújtó 438 szakrendelés heti 10

pacitással működött. Az egyetemi szakellátó helyek száma 126, melyek heti 
Az előző évhez viszonyítva minimális változás történt, a 

fogászati szolgálatok/szakrendelések száma 0,2 

Az alapellátásban a kapacitás összességében jelentős változást nem mutat, szervezeti 
egység típusai tekintetében mutatható ki kismértékű eltérés az előző időszakhoz 

Az ügyeleti szolgálatoknál történt a legnagyobb mértékű emelkedés
kal, a heti rendelési idő 6,2 

típusú szolgálatoknál minimális kapacitás-emelkedés történt, a heti rendelési idő 
azonban nem változott. Kisebb csökkenés történt az iskola

ifjúsági szolgálatok száma 1,2 
kal kevesebb. A gyermek szolgálatok száma nem 

százalékkal alacsonyabb. Az egyetemi alapellátás 
acitásadataiban nem volt változás. 

Az elmúlt évi kiadások részaránya az alapellátásnál 0,5 
kal emelkedett, a szakellátás 0,6 

százaléka teljesítményarányos díjazásra 

Decemberben az alapellátást nyújtó szolgálatok száma 2
óra rendelési idővel), ebből az egyetemi alapellátó szolgálatok száma 19, amelynek 
heti óraszáma 320 óra volt. A szakellátást nyújtó 438 szakrendelés heti 10

pacitással működött. Az egyetemi szakellátó helyek száma 126, melyek heti 
Az előző évhez viszonyítva minimális változás történt, a 

fogászati szolgálatok/szakrendelések száma 0,2 százalék

Az alapellátásban a kapacitás összességében jelentős változást nem mutat, szervezeti 
egység típusai tekintetében mutatható ki kismértékű eltérés az előző időszakhoz 

Az ügyeleti szolgálatoknál történt a legnagyobb mértékű emelkedés
kal, a heti rendelési idő 6,2 százalékkal lett magasabb. A vegyes 

emelkedés történt, a heti rendelési idő 
azonban nem változott. Kisebb csökkenés történt az iskola

ifjúsági szolgálatok száma 1,2 
kal kevesebb. A gyermek szolgálatok száma nem 

kal alacsonyabb. Az egyetemi alapellátás 

Az elmúlt évi kiadások részaránya az alapellátásnál 0,5 százalék
kal emelkedett, a szakellátás 0,6 százalék

a teljesítményarányos díjazásra 

Decemberben az alapellátást nyújtó szolgálatok száma 2 810 (összesen heti 76
óra rendelési idővel), ebből az egyetemi alapellátó szolgálatok száma 19, amelynek 
heti óraszáma 320 óra volt. A szakellátást nyújtó 438 szakrendelés heti 10

pacitással működött. Az egyetemi szakellátó helyek száma 126, melyek heti 
Az előző évhez viszonyítva minimális változás történt, a 

százalékkal emelkedett, a heti 

Az alapellátásban a kapacitás összességében jelentős változást nem mutat, szervezeti 
egység típusai tekintetében mutatható ki kismértékű eltérés az előző időszakhoz 

Az ügyeleti szolgálatoknál történt a legnagyobb mértékű emelkedés
kal lett magasabb. A vegyes 

emelkedés történt, a heti rendelési idő 
azonban nem változott. Kisebb csökkenés történt az iskola-ifjúsági és a fe

ifjúsági szolgálatok száma 1,2 százalék
kal kevesebb. A gyermek szolgálatok száma nem 

kal alacsonyabb. Az egyetemi alapellátás 

százalékkal, az egyetemi 
százalékkal csökkent. A 

a teljesítményarányos díjazásra 

 

810 (összesen heti 76
óra rendelési idővel), ebből az egyetemi alapellátó szolgálatok száma 19, amelynek 
heti óraszáma 320 óra volt. A szakellátást nyújtó 438 szakrendelés heti 10 436 óra 

pacitással működött. Az egyetemi szakellátó helyek száma 126, melyek heti 
Az előző évhez viszonyítva minimális változás történt, a 

kal emelkedett, a heti 

Az alapellátásban a kapacitás összességében jelentős változást nem mutat, szervezeti 
egység típusai tekintetében mutatható ki kismértékű eltérés az előző időszakhoz 

Az ügyeleti szolgálatoknál történt a legnagyobb mértékű emelkedés, a szolgálatok 
kal lett magasabb. A vegyes 

emelkedés történt, a heti rendelési idő 
ifjúsági és a fe
százalékkal, a felnőtt 

kal kevesebb. A gyermek szolgálatok száma nem 
kal alacsonyabb. Az egyetemi alapellátás 

kal, az egyetemi 
kal csökkent. A 

a teljesítményarányos díjazásra 

 

810 (összesen heti 76 545 
óra rendelési idővel), ebből az egyetemi alapellátó szolgálatok száma 19, amelynek 

436 óra 
pacitással működött. Az egyetemi szakellátó helyek száma 126, melyek heti 

Az előző évhez viszonyítva minimális változás történt, a 
kal emelkedett, a heti 

Az alapellátásban a kapacitás összességében jelentős változást nem mutat, szervezeti 
egység típusai tekintetében mutatható ki kismértékű eltérés az előző időszakhoz 

, a szolgálatok 
kal lett magasabb. A vegyes 

emelkedés történt, a heti rendelési idő 
ifjúsági és a felnőtt 

kal, a felnőtt 
kal kevesebb. A gyermek szolgálatok száma nem 

kal alacsonyabb. Az egyetemi alapellátás 
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A szakellátásban a rendelkezésre álló kapacitás az előző évhez képest kis mértékben 
emelkedett, a szakrendelések száma 1,4 
százalék
 
Jelentős kapacitás
amelyek 
fogszabályozási és a röntgen szakellátás esetében a szakrendelések száma és a heti 
rendelési idő között ellentétes irányú változás tört
szakrendelések száma 0,6 
mértékben emelkedett. A röntgen szakrendelések számában 0,7 
emelkedés történt, azonban a heti rendelési idő 0,5 
parodontol
 
Nagyobb mértékű csökkenés mutatható ki az egyetemi szakellátásban, a 
szakrendelések száma 7,4 
fogyatékkal élő gyermekek szakellátásá
a heti rendelés idő 6,2 
szakellátását biztosító szakrendelések esetében változás nem történt.
 
Az előző évhez viszonyítva a havi pontértékek éves átlaga 0,7 

 

 
A pontérték alakulása 
képet mutat. Az elszámolt teljesítménypontok száma összességében 7,6 
nőtt. Az előző évhez viszonyítva a teljesítménypontok száma az alapellátásban 5,6 
százalék
az egyetemi szakellátásban, a teljesítménypontok száma 21,0 
 

A szakellátásban a rendelkezésre álló kapacitás az előző évhez képest kis mértékben 
emelkedett, a szakrendelések száma 1,4 
százalékkal.  

Jelentős kapacitás
melyek száma 4,6 

fogszabályozási és a röntgen szakellátás esetében a szakrendelések száma és a heti 
rendelési idő között ellentétes irányú változás tört
szakrendelések száma 0,6 
mértékben emelkedett. A röntgen szakrendelések számában 0,7 
emelkedés történt, azonban a heti rendelési idő 0,5 
parodontológiai és a gyermek szakellátás esetében változás nem történt. 

Nagyobb mértékű csökkenés mutatható ki az egyetemi szakellátásban, a 
szakrendelések száma 7,4 
fogyatékkal élő gyermekek szakellátásá
a heti rendelés idő 6,2 
szakellátását biztosító szakrendelések esetében változás nem történt.

Az előző évhez viszonyítva a havi pontértékek éves átlaga 0,7 

A pontérték alakulása 
képet mutat. Az elszámolt teljesítménypontok száma összességében 7,6 
nőtt. Az előző évhez viszonyítva a teljesítménypontok száma az alapellátásban 5,6 
százalékkal, a szakellátásban 6,9 
az egyetemi szakellátásban, a teljesítménypontok száma 21,0 

A szakellátásban a rendelkezésre álló kapacitás az előző évhez képest kis mértékben 
emelkedett, a szakrendelések száma 1,4 

Jelentős kapacitás-növekedés történt a 
száma 4,6 százalék

fogszabályozási és a röntgen szakellátás esetében a szakrendelések száma és a heti 
rendelési idő között ellentétes irányú változás tört
szakrendelések száma 0,6 
mértékben emelkedett. A röntgen szakrendelések számában 0,7 
emelkedés történt, azonban a heti rendelési idő 0,5 

ógiai és a gyermek szakellátás esetében változás nem történt. 

Nagyobb mértékű csökkenés mutatható ki az egyetemi szakellátásban, a 
szakrendelések száma 7,4 százalék
fogyatékkal élő gyermekek szakellátásá
a heti rendelés idő 6,2 
szakellátását biztosító szakrendelések esetében változás nem történt.

Az előző évhez viszonyítva a havi pontértékek éves átlaga 0,7 

A pontérték alakulása – figyelembe véve a szezonális ingadozást 
képet mutat. Az elszámolt teljesítménypontok száma összességében 7,6 
nőtt. Az előző évhez viszonyítva a teljesítménypontok száma az alapellátásban 5,6 

kal, a szakellátásban 6,9 
az egyetemi szakellátásban, a teljesítménypontok száma 21,0 

A szakellátásban a rendelkezésre álló kapacitás az előző évhez képest kis mértékben 
emelkedett, a szakrendelések száma 1,4 

növekedés történt a 
százalékkal, a heti rendelési idő 3,2 

fogszabályozási és a röntgen szakellátás esetében a szakrendelések száma és a heti 
rendelési idő között ellentétes irányú változás tört
szakrendelések száma 0,6 százalék
mértékben emelkedett. A röntgen szakrendelések számában 0,7 
emelkedés történt, azonban a heti rendelési idő 0,5 

ógiai és a gyermek szakellátás esetében változás nem történt. 

Nagyobb mértékű csökkenés mutatható ki az egyetemi szakellátásban, a 
százalékkal kevesebb, a heti rendelési idő nem változott. A 

fogyatékkal élő gyermekek szakellátásá
a heti rendelés idő 6,2 százalékkal emelkedett. A fogyatékkal élő felnőttek 
szakellátását biztosító szakrendelések esetében változás nem történt.

Az előző évhez viszonyítva a havi pontértékek éves átlaga 0,7 

figyelembe véve a szezonális ingadozást 
képet mutat. Az elszámolt teljesítménypontok száma összességében 7,6 
nőtt. Az előző évhez viszonyítva a teljesítménypontok száma az alapellátásban 5,6 

kal, a szakellátásban 6,9 százalék
az egyetemi szakellátásban, a teljesítménypontok száma 21,0 

A szakellátásban a rendelkezésre álló kapacitás az előző évhez képest kis mértékben 
emelkedett, a szakrendelések száma 1,4 százalék

növekedés történt a szájsebészeti szakrendelések esetében, 
kal, a heti rendelési idő 3,2 

fogszabályozási és a röntgen szakellátás esetében a szakrendelések száma és a heti 
rendelési idő között ellentétes irányú változás tört

százalékkal csökkent, míg a heti rendelési idő kis 
mértékben emelkedett. A röntgen szakrendelések számában 0,7 
emelkedés történt, azonban a heti rendelési idő 0,5 

ógiai és a gyermek szakellátás esetében változás nem történt. 

Nagyobb mértékű csökkenés mutatható ki az egyetemi szakellátásban, a 
kal kevesebb, a heti rendelési idő nem változott. A 

fogyatékkal élő gyermekek szakellátását végző szakrendelések száma 6,3 
kal emelkedett. A fogyatékkal élő felnőttek 

szakellátását biztosító szakrendelések esetében változás nem történt.

Az előző évhez viszonyítva a havi pontértékek éves átlaga 0,7 

 

figyelembe véve a szezonális ingadozást 
képet mutat. Az elszámolt teljesítménypontok száma összességében 7,6 
nőtt. Az előző évhez viszonyítva a teljesítménypontok száma az alapellátásban 5,6 

százalékkal emelkedett. Jelentős emelkedés történt 
az egyetemi szakellátásban, a teljesítménypontok száma 21,0 

A szakellátásban a rendelkezésre álló kapacitás az előző évhez képest kis mértékben 
százalékkal, a heti rendelési idő 1,1 

szájsebészeti szakrendelések esetében, 
kal, a heti rendelési idő 3,2 

fogszabályozási és a röntgen szakellátás esetében a szakrendelések száma és a heti 
rendelési idő között ellentétes irányú változás tört

kal csökkent, míg a heti rendelési idő kis 
mértékben emelkedett. A röntgen szakrendelések számában 0,7 
emelkedés történt, azonban a heti rendelési idő 0,5 

ógiai és a gyermek szakellátás esetében változás nem történt. 

Nagyobb mértékű csökkenés mutatható ki az egyetemi szakellátásban, a 
kal kevesebb, a heti rendelési idő nem változott. A 

t végző szakrendelések száma 6,3 
kal emelkedett. A fogyatékkal élő felnőttek 

szakellátását biztosító szakrendelések esetében változás nem történt.

Az előző évhez viszonyítva a havi pontértékek éves átlaga 0,7 

figyelembe véve a szezonális ingadozást 
képet mutat. Az elszámolt teljesítménypontok száma összességében 7,6 
nőtt. Az előző évhez viszonyítva a teljesítménypontok száma az alapellátásban 5,6 

kal emelkedett. Jelentős emelkedés történt 
az egyetemi szakellátásban, a teljesítménypontok száma 21,0 

A szakellátásban a rendelkezésre álló kapacitás az előző évhez képest kis mértékben 
kal, a heti rendelési idő 1,1 

szájsebészeti szakrendelések esetében, 
kal, a heti rendelési idő 3,2 százalékkal emelkedett. A 

fogszabályozási és a röntgen szakellátás esetében a szakrendelések száma és a heti 
rendelési idő között ellentétes irányú változás történt. A fogszabályozási 

kal csökkent, míg a heti rendelési idő kis 
mértékben emelkedett. A röntgen szakrendelések számában 0,7 
emelkedés történt, azonban a heti rendelési idő 0,5 százalék

ógiai és a gyermek szakellátás esetében változás nem történt. 

Nagyobb mértékű csökkenés mutatható ki az egyetemi szakellátásban, a 
kal kevesebb, a heti rendelési idő nem változott. A 

t végző szakrendelések száma 6,3 
kal emelkedett. A fogyatékkal élő felnőttek 

szakellátását biztosító szakrendelések esetében változás nem történt.

Az előző évhez viszonyítva a havi pontértékek éves átlaga 0,7 százalék

figyelembe véve a szezonális ingadozást –
képet mutat. Az elszámolt teljesítménypontok száma összességében 7,6 
nőtt. Az előző évhez viszonyítva a teljesítménypontok száma az alapellátásban 5,6 

kal emelkedett. Jelentős emelkedés történt 
az egyetemi szakellátásban, a teljesítménypontok száma 21,0 százalék

A szakellátásban a rendelkezésre álló kapacitás az előző évhez képest kis mértékben 
kal, a heti rendelési idő 1,1 

szájsebészeti szakrendelések esetében, 
kal emelkedett. A 

fogszabályozási és a röntgen szakellátás esetében a szakrendelések száma és a heti 
ént. A fogszabályozási 

kal csökkent, míg a heti rendelési idő kis 
mértékben emelkedett. A röntgen szakrendelések számában 0,7 százalék

százalékkal csökkent. A 
ógiai és a gyermek szakellátás esetében változás nem történt.  

Nagyobb mértékű csökkenés mutatható ki az egyetemi szakellátásban, a 
kal kevesebb, a heti rendelési idő nem változott. A 

t végző szakrendelések száma 6,3 százalék
kal emelkedett. A fogyatékkal élő felnőttek 

szakellátását biztosító szakrendelések esetében változás nem történt. 

zázalékkal csökkent. 

– kiegyensúlyozott 
képet mutat. Az elszámolt teljesítménypontok száma összességében 7,6 százalék
nőtt. Az előző évhez viszonyítva a teljesítménypontok száma az alapellátásban 5,6 

kal emelkedett. Jelentős emelkedés történt 
százalékkal magasabb. 

A szakellátásban a rendelkezésre álló kapacitás az előző évhez képest kis mértékben 
kal, a heti rendelési idő 1,1 

szájsebészeti szakrendelések esetében, 
kal emelkedett. A 

fogszabályozási és a röntgen szakellátás esetében a szakrendelések száma és a heti 
ént. A fogszabályozási 

kal csökkent, míg a heti rendelési idő kis 
százalékos 

kal csökkent. A 

Nagyobb mértékű csökkenés mutatható ki az egyetemi szakellátásban, a 
kal kevesebb, a heti rendelési idő nem változott. A 

százalékkal, 
kal emelkedett. A fogyatékkal élő felnőttek 

kal csökkent.  

 

kiegyensúlyozott 
százalékkal 

nőtt. Az előző évhez viszonyítva a teljesítménypontok száma az alapellátásban 5,6 
kal emelkedett. Jelentős emelkedés történt 

kal magasabb.  
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A Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhavi 
teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek nem 
számolhatók el. Az összes jelentett pontszám 1,6 
pontszám megoszlása: alapellátásban 0,6 
egyetemi szakellátás 16,3 
emelkedett a levonásra került pontszámok száma. 

 

 
Az egy szolgála
viszonyítva 6,9 
bevezetése, a prevenció és gyermek
pontértékeinek emelkedése, továb
2014. évi maradványának felosztása eredményezte.

 

 

Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhavi 
teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek nem 
számolhatók el. Az összes jelentett pontszám 1,6 
pontszám megoszlása: alapellátásban 0,6 
egyetemi szakellátás 16,3 
emelkedett a levonásra került pontszámok száma. 

gy szolgála
viszonyítva 6,9 százalék
bevezetése, a prevenció és gyermek
pontértékeinek emelkedése, továb
2014. évi maradványának felosztása eredményezte.

Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhavi 
teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek nem 
számolhatók el. Az összes jelentett pontszám 1,6 
pontszám megoszlása: alapellátásban 0,6 
egyetemi szakellátás 16,3 
emelkedett a levonásra került pontszámok száma. 

gy szolgálatra/szakrendelésre jutó átlagbevétel összege az előző évhez 
százalékkal magasabb. Az átlagbevétel növekedését a kiegészítő díj 

bevezetése, a prevenció és gyermek
pontértékeinek emelkedése, továb
2014. évi maradványának felosztása eredményezte.

Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhavi 
teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek nem 
számolhatók el. Az összes jelentett pontszám 1,6 
pontszám megoszlása: alapellátásban 0,6 
egyetemi szakellátás 16,3 százalék. Az előző évhez viszonyítva 27,9 
emelkedett a levonásra került pontszámok száma. 

tra/szakrendelésre jutó átlagbevétel összege az előző évhez 
kal magasabb. Az átlagbevétel növekedését a kiegészítő díj 

bevezetése, a prevenció és gyermek
pontértékeinek emelkedése, továbbá a 
2014. évi maradványának felosztása eredményezte.

Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhavi 
teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek nem 
számolhatók el. Az összes jelentett pontszám 1,6 
pontszám megoszlása: alapellátásban 0,6 százalék

. Az előző évhez viszonyítva 27,9 
emelkedett a levonásra került pontszámok száma. 

tra/szakrendelésre jutó átlagbevétel összege az előző évhez 
kal magasabb. Az átlagbevétel növekedését a kiegészítő díj 

bevezetése, a prevenció és gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászati beavatkozások 
bá a gyógyító

2014. évi maradványának felosztása eredményezte.

Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhavi 
teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek nem 
számolhatók el. Az összes jelentett pontszám 1,6 százalék

százalék, szakellátásban 4,4 
. Az előző évhez viszonyítva 27,9 

emelkedett a levonásra került pontszámok száma.  

tra/szakrendelésre jutó átlagbevétel összege az előző évhez 
kal magasabb. Az átlagbevétel növekedését a kiegészítő díj 

, iskolai és ifjúsági fogászati beavatkozások 
yógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 

2014. évi maradványának felosztása eredményezte. 

Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhavi 
teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek nem 

százaléka került levonásra. A levont 
, szakellátásban 4,4 

. Az előző évhez viszonyítva 27,9 

tra/szakrendelésre jutó átlagbevétel összege az előző évhez 
kal magasabb. Az átlagbevétel növekedését a kiegészítő díj 

, iskolai és ifjúsági fogászati beavatkozások 
megelőző ellátás jogcímcsoport 

Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhavi 
teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek nem 

a került levonásra. A levont 
, szakellátásban 4,4 százalék

. Az előző évhez viszonyítva 27,9 százalék

tra/szakrendelésre jutó átlagbevétel összege az előző évhez 
kal magasabb. Az átlagbevétel növekedését a kiegészítő díj 

, iskolai és ifjúsági fogászati beavatkozások 
megelőző ellátás jogcímcsoport 

Kr. 23. § (10) bekezdése alapján a fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhavi 
teljesítményéből a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek nem 

a került levonásra. A levont 
százalék, 

százalékkal 

 

tra/szakrendelésre jutó átlagbevétel összege az előző évhez 
kal magasabb. Az átlagbevétel növekedését a kiegészítő díj 

, iskolai és ifjúsági fogászati beavatkozások 
megelőző ellátás jogcímcsoport 
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Nagyobb arányú, 7,5 százalékos átlagbevétel-emelkedés az alapellátásban történt. 
Ennek oka, hogy a prevenciós beavatkozások elvégzésére döntő többségében az 
alapellátás szintjén kerül sor. Hozzájárul a bevétel emelkedéséhez a fogászati 
alapellátást nyújtó szolgálatokat megillető kiegészítő díj is. Az átlagbevétel a 
szakellátásban 2,1 százalékkal, az egyetemi szakellátásban 6,4 százalékkal magasabb. 
A fogászati finanszírozásban bekövetkezett módosítások hatására egy fogászati 
szervezeti egységre jutó átlagbevétel 6,9 százalékos növekedést mutat. 
 
Az alapellátás keretében ellátási típusonként eltérő mértékben emelkedett az 
átlagbevétel. A legnagyobb mértékű emelkedés az ügyeleti és iskolai, ifjúsági 
szolgálatok esetében történt, az ügyeleti szolgálatok átlagbevétele 17,4 százalékkal, 
az iskolai, ifjúsági szolgálatok száma 14,3 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A 
vegyes szolgálatok átlagbevétele 7,9 százalékos, a gyermek szolgálatok átlagbevétele 
ettől magasabb mértékű, 8,7 százalékos emelkedést mutat. Az egyetemi szolgálatok 
átlagbevétele 3,0 százalékkal nőtt. A felnőtt szolgálatok esetében 1,8 százalékos 
átlagbevétel emelkedést történt. 
 
A szakellátás keretében a legnagyobb mértékű bevétel-emelkedés a gyermek 
szakellátás esetében történt, az átlagbevétel 24,6 százalékkal nőtt.  
Jelentős mértékben emelkedett a szájsebészeti és az egyetemi szakrendelések 
átlagbevétele, szájsebészeti szakrendelések esetén 8,2 százalékos, az egyetemi 
szakellátás esetén 6,4 százalékos emelkedés mutatható ki. A röntgen szakellátásban 
kisebb mértékű 3,1 százalékos bevétel-növekedés volt. 

 
Nagyobb mértékben csökkent a parodontológiai szakrendelések bevétele, 9,8 
százalékkal alacsonyabb az előző évhez képest. A fogszabályozási és a fogyatékkal élő 
felnőttek szakellátását biztosító szakrendelések esetében kisebb mértékű bevétel-
csökkenés történt. A fogyatékkal élő gyermek szakellátása esetén 1,3 százalékkal 
emelkedett az átlagbevétel. 
 
A Kr. 22. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a területi ellátási kötelezettség nélkül 
működő fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató (ideértve az egyetemi 
alap- és szakellátást nyújtó szolgáltatót is) abban az esetben jogosult alapdíjra, ha a 
tárgyhónapban a díjazással érintett szolgálat/szakrendelés ellátást nyújtott. Ha adott 
fogorvosi szolgálat/szakrendelés tárgyhónapra vonatkozóan teljesítményt-jelentést 
nem adott le, akkor a kifizetett alapdíj visszavonásra került.  
 
Éves szinten a visszavonás 67 szolgáltató 69 szervezeti egységét érintette, összesen 
3 346,2 ezer forint alapdíj visszavonására került sor. A visszavonás megoszlása: 
alapellátás 32,9 százalék, szakellátás 67,1 százalék. 
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Betegszállítás és orvosi rendelvényű 
 
A Kt. 2014. évre a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás 
finanszírozására, illetve költségtérítésére együttesen 6
elő. Az év folyamán 
történő növelésére, melynek kifizetésére teljesítmény arányosan, egyszeri hó közi 
kiutalással került sor. E jogcímen így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal 
azonos összeg, összesen 6
évi kifizetésnél 100,0 millió forinttal (1,6 százalékkal) volt kevesebb.
 
A betegszállítás finanszírozására kifizetett összeg
millió forinttal (1,8 százalékkal) kevesebb, mint az előző évi.
Az egy km
érdemben nem változott a 2013. évi átlag értékhez képest (0,1 forinttal, 0,1 
százalékkal több
 
Az OEP 2014. évben 76 betegszállító szolgáltató tevékenységét finanszíroz
Területi Hivatalok által kötött szerződések alapján. Decemberben a 73 szerződött 
szolgáltató összesen 486 db aktív és 240 db tartalék gépjárművel rendelkezett. Az 
előző év decemberéhez képest a magán szolgáltatók száma 6
csökkent
száma 25
 
Az orvosi rendelvényű halottszállítás költségtérítésére 79,3 millió forint került 
kiutalásra, ami 12,0 millió forintta
 
A szolgáltatók által végzett halottszállítási esetek száma az előző évhez képest 925 
esettel (14,
határon belüli szállításként 3
4 169 esetet 
 

Betegszállítás és orvosi rendelvényű 

A Kt. 2014. évre a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás 
finanszírozására, illetve költségtérítésére együttesen 6
elő. Az év folyamán 
történő növelésére, melynek kifizetésére teljesítmény arányosan, egyszeri hó közi 
kiutalással került sor. E jogcímen így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal 
azonos összeg, összesen 6
évi kifizetésnél 100,0 millió forinttal (1,6 százalékkal) volt kevesebb.

A betegszállítás finanszírozására kifizetett összeg
millió forinttal (1,8 százalékkal) kevesebb, mint az előző évi.
Az egy km-re jutó átlagos havidíj 2014. évben 105,5 forint volt, mely összeg 
érdemben nem változott a 2013. évi átlag értékhez képest (0,1 forinttal, 0,1 
százalékkal több, 

Az OEP 2014. évben 76 betegszállító szolgáltató tevékenységét finanszíroz
Területi Hivatalok által kötött szerződések alapján. Decemberben a 73 szerződött 
szolgáltató összesen 486 db aktív és 240 db tartalék gépjárművel rendelkezett. Az 
előző év decemberéhez képest a magán szolgáltatók száma 6
csökkent, az aktív gépjárműveik száma 3
száma 25-tel (3,6 

Az orvosi rendelvényű halottszállítás költségtérítésére 79,3 millió forint került 
kiutalásra, ami 12,0 millió forintta

A szolgáltatók által végzett halottszállítási esetek száma az előző évhez képest 925 
esettel (14,4 százalékkal) volt több, így összesen 7
határon belüli szállításként 3

169 esetet – finanszírozott az OEP.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű 

A Kt. 2014. évre a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás 
finanszírozására, illetve költségtérítésére együttesen 6
elő. Az év folyamán – július hónapban 
történő növelésére, melynek kifizetésére teljesítmény arányosan, egyszeri hó közi 
kiutalással került sor. E jogcímen így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal 
azonos összeg, összesen 6 196,9 millió forint került kifizetésre, mely öss
évi kifizetésnél 100,0 millió forinttal (1,6 százalékkal) volt kevesebb.

A betegszállítás finanszírozására kifizetett összeg
millió forinttal (1,8 százalékkal) kevesebb, mint az előző évi.

utó átlagos havidíj 2014. évben 105,5 forint volt, mely összeg 
érdemben nem változott a 2013. évi átlag értékhez képest (0,1 forinttal, 0,1 

 mint a 2013. évi adat).

Az OEP 2014. évben 76 betegszállító szolgáltató tevékenységét finanszíroz
Területi Hivatalok által kötött szerződések alapján. Decemberben a 73 szerződött 
szolgáltató összesen 486 db aktív és 240 db tartalék gépjárművel rendelkezett. Az 
előző év decemberéhez képest a magán szolgáltatók száma 6

, az aktív gépjárműveik száma 3
 százalékkal) nőtt az előző évhez képest.

Az orvosi rendelvényű halottszállítás költségtérítésére 79,3 millió forint került 
kiutalásra, ami 12,0 millió forintta

A szolgáltatók által végzett halottszállítási esetek száma az előző évhez képest 925 
százalékkal) volt több, így összesen 7

határon belüli szállításként 3
finanszírozott az OEP.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

A Kt. 2014. évre a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás 
finanszírozására, illetve költségtérítésére együttesen 6

július hónapban 
történő növelésére, melynek kifizetésére teljesítmény arányosan, egyszeri hó közi 
kiutalással került sor. E jogcímen így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal 

196,9 millió forint került kifizetésre, mely öss
évi kifizetésnél 100,0 millió forinttal (1,6 százalékkal) volt kevesebb.

A betegszállítás finanszírozására kifizetett összeg
millió forinttal (1,8 százalékkal) kevesebb, mint az előző évi.

utó átlagos havidíj 2014. évben 105,5 forint volt, mely összeg 
érdemben nem változott a 2013. évi átlag értékhez képest (0,1 forinttal, 0,1 

mint a 2013. évi adat).

Az OEP 2014. évben 76 betegszállító szolgáltató tevékenységét finanszíroz
Területi Hivatalok által kötött szerződések alapján. Decemberben a 73 szerződött 
szolgáltató összesen 486 db aktív és 240 db tartalék gépjárművel rendelkezett. Az 
előző év decemberéhez képest a magán szolgáltatók száma 6

, az aktív gépjárműveik száma 3
százalékkal) nőtt az előző évhez képest.

Az orvosi rendelvényű halottszállítás költségtérítésére 79,3 millió forint került 
kiutalásra, ami 12,0 millió forinttal (17,9 százalékkal) több mint a 2013. évi kifizetés.

A szolgáltatók által végzett halottszállítási esetek száma az előző évhez képest 925 
százalékkal) volt több, így összesen 7

határon belüli szállításként 3 188 esetet, közigazgatási határon kívüli szállításként 
finanszírozott az OEP. 

halottszállítás

A Kt. 2014. évre a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás 
finanszírozására, illetve költségtérítésére együttesen 6

július hónapban – sor került az előirányzat 150,0 mil
történő növelésére, melynek kifizetésére teljesítmény arányosan, egyszeri hó közi 
kiutalással került sor. E jogcímen így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal 

196,9 millió forint került kifizetésre, mely öss
évi kifizetésnél 100,0 millió forinttal (1,6 százalékkal) volt kevesebb.

A betegszállítás finanszírozására kifizetett összeg
millió forinttal (1,8 százalékkal) kevesebb, mint az előző évi.

utó átlagos havidíj 2014. évben 105,5 forint volt, mely összeg 
érdemben nem változott a 2013. évi átlag értékhez képest (0,1 forinttal, 0,1 

mint a 2013. évi adat). 

Az OEP 2014. évben 76 betegszállító szolgáltató tevékenységét finanszíroz
Területi Hivatalok által kötött szerződések alapján. Decemberben a 73 szerződött 
szolgáltató összesen 486 db aktív és 240 db tartalék gépjárművel rendelkezett. Az 
előző év decemberéhez képest a magán szolgáltatók száma 6

, az aktív gépjárműveik száma 3-mal (0,62 százalékkal), tartalék gépjárműveik 
százalékkal) nőtt az előző évhez képest.

Az orvosi rendelvényű halottszállítás költségtérítésére 79,3 millió forint került 
l (17,9 százalékkal) több mint a 2013. évi kifizetés.

A szolgáltatók által végzett halottszállítási esetek száma az előző évhez képest 925 
százalékkal) volt több, így összesen 7

188 esetet, közigazgatási határon kívüli szállításként 
 

halottszállítás 

A Kt. 2014. évre a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás 
finanszírozására, illetve költségtérítésére együttesen 6 046,9 millió forintot irányzott 

sor került az előirányzat 150,0 mil
történő növelésére, melynek kifizetésére teljesítmény arányosan, egyszeri hó közi 
kiutalással került sor. E jogcímen így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal 

196,9 millió forint került kifizetésre, mely öss
évi kifizetésnél 100,0 millió forinttal (1,6 százalékkal) volt kevesebb.

A betegszállítás finanszírozására kifizetett összeg 6 117,6 millió forint volt, mely 112,0 
millió forinttal (1,8 százalékkal) kevesebb, mint az előző évi.

utó átlagos havidíj 2014. évben 105,5 forint volt, mely összeg 
érdemben nem változott a 2013. évi átlag értékhez képest (0,1 forinttal, 0,1 

Az OEP 2014. évben 76 betegszállító szolgáltató tevékenységét finanszíroz
Területi Hivatalok által kötött szerződések alapján. Decemberben a 73 szerződött 
szolgáltató összesen 486 db aktív és 240 db tartalék gépjárművel rendelkezett. Az 
előző év decemberéhez képest a magán szolgáltatók száma 6

mal (0,62 százalékkal), tartalék gépjárműveik 
százalékkal) nőtt az előző évhez képest. 

Az orvosi rendelvényű halottszállítás költségtérítésére 79,3 millió forint került 
l (17,9 százalékkal) több mint a 2013. évi kifizetés.

A szolgáltatók által végzett halottszállítási esetek száma az előző évhez képest 925 
százalékkal) volt több, így összesen 7 357 esetet 

188 esetet, közigazgatási határon kívüli szállításként 

A Kt. 2014. évre a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás 
046,9 millió forintot irányzott 

sor került az előirányzat 150,0 mil
történő növelésére, melynek kifizetésére teljesítmény arányosan, egyszeri hó közi 
kiutalással került sor. E jogcímen így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal 

196,9 millió forint került kifizetésre, mely öss
évi kifizetésnél 100,0 millió forinttal (1,6 százalékkal) volt kevesebb. 

117,6 millió forint volt, mely 112,0 
millió forinttal (1,8 százalékkal) kevesebb, mint az előző évi. 

utó átlagos havidíj 2014. évben 105,5 forint volt, mely összeg 
érdemben nem változott a 2013. évi átlag értékhez képest (0,1 forinttal, 0,1 

Az OEP 2014. évben 76 betegszállító szolgáltató tevékenységét finanszíroz
Területi Hivatalok által kötött szerződések alapján. Decemberben a 73 szerződött 
szolgáltató összesen 486 db aktív és 240 db tartalék gépjárművel rendelkezett. Az 
előző év decemberéhez képest a magán szolgáltatók száma 6-tal (7,3 százalékkal) 

mal (0,62 százalékkal), tartalék gépjárműveik 
 

Az orvosi rendelvényű halottszállítás költségtérítésére 79,3 millió forint került 
l (17,9 százalékkal) több mint a 2013. évi kifizetés.

A szolgáltatók által végzett halottszállítási esetek száma az előző évhez képest 925 
357 esetet – ebből közigazgatási 

188 esetet, közigazgatási határon kívüli szállításként 

A Kt. 2014. évre a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás 
046,9 millió forintot irányzott 

sor került az előirányzat 150,0 millió forinttal 
történő növelésére, melynek kifizetésére teljesítmény arányosan, egyszeri hó közi 
kiutalással került sor. E jogcímen így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal 

196,9 millió forint került kifizetésre, mely összeg az előző 
 

117,6 millió forint volt, mely 112,0 

utó átlagos havidíj 2014. évben 105,5 forint volt, mely összeg 
érdemben nem változott a 2013. évi átlag értékhez képest (0,1 forinttal, 0,1 

Az OEP 2014. évben 76 betegszállító szolgáltató tevékenységét finanszíroz
Területi Hivatalok által kötött szerződések alapján. Decemberben a 73 szerződött 
szolgáltató összesen 486 db aktív és 240 db tartalék gépjárművel rendelkezett. Az 

tal (7,3 százalékkal) 
mal (0,62 százalékkal), tartalék gépjárműveik 

Az orvosi rendelvényű halottszállítás költségtérítésére 79,3 millió forint került 
l (17,9 százalékkal) több mint a 2013. évi kifizetés.

A szolgáltatók által végzett halottszállítási esetek száma az előző évhez képest 925 
ebből közigazgatási 

188 esetet, közigazgatási határon kívüli szállításként 

 

A Kt. 2014. évre a betegszállítás és az orvosi rendelvényű halottszállítás 
046,9 millió forintot irányzott 

lió forinttal 
történő növelésére, melynek kifizetésére teljesítmény arányosan, egyszeri hó közi 
kiutalással került sor. E jogcímen így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal 

zeg az előző 

117,6 millió forint volt, mely 112,0 

utó átlagos havidíj 2014. évben 105,5 forint volt, mely összeg 
érdemben nem változott a 2013. évi átlag értékhez képest (0,1 forinttal, 0,1 

Az OEP 2014. évben 76 betegszállító szolgáltató tevékenységét finanszírozta a 
Területi Hivatalok által kötött szerződések alapján. Decemberben a 73 szerződött 
szolgáltató összesen 486 db aktív és 240 db tartalék gépjárművel rendelkezett. Az 

tal (7,3 százalékkal) 
mal (0,62 százalékkal), tartalék gépjárműveik 

Az orvosi rendelvényű halottszállítás költségtérítésére 79,3 millió forint került 
l (17,9 százalékkal) több mint a 2013. évi kifizetés. 

A szolgáltatók által végzett halottszállítási esetek száma az előző évhez képest 925 
ebből közigazgatási 

188 esetet, közigazgatási határon kívüli szállításként 
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Az egy halottszállítási esetért járó költségtérítés összege a 2013-as évhez képest nem 
változott. A közigazgatási határon belüli szállítás esetén 8 400 forint, a közigazgatási 
határon kívüli szállítás esetén 12 600 forint illeti meg szolgáltatókat. A 2014-es évben 
a 66 kórboncolási célból végzett halottszállításra finanszírozási szerződéssel 
rendelkező szolgáltató közül 53 szolgáltató jelentett halottszállítási teljesítményt, 8-
cal (16,0 százalékkal) kevesebb, mint 2013-ban. A rendelkezésre álló, havonta 
meghatározott keretösszegből a halottszállítás költségtérítése után a fennmaradó 
összeg került felosztásra a betegszállító szolgáltatók között, a teljesítményük 
arányában. 
 
Művesekezelés 
 
Az E. Alap 2014. évi költségvetésében a dialízis kezelések finanszírozására 23 171,1 
millió forint előirányzat állt rendelkezésre, amely teljes egészében kifizetésre került. A 
művesekezelés finanszírozásában jelentős változások az előző évhez képest nem 
történtek. 
 
A 2014. év végi állapot szerint 17 szolgáltatónak 1 208 kezelőhellyel 69 állomásra volt 
érvényes finanszírozási szerződése. A dialízis szolgáltatók részére összesen 857 075 
dialízis kezelés került elszámolásra. 
 

Elszámolt kezelésszámok, kezelési típusonként 
 

Kezelés típusok 

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 
2014/2013.  

év 

Kezelés 
szám 

Kezelés 
szám 

Kezelés 
szám 

Kezelés 
szám 

Kezelés 
szám 

változás 

Akut haemodialízis 8 597 8 914 6 751 5 941 88,00% 

Krónikus haemodialízis 315 157 287 762 231 109 214 840 92,96% 

Haemofiltráció 3 812 4 054 4 305 3 875 90,01% 

High flux kezelés 154 672 185 841 225 205 238 035 105,70% 
Haemodiafiltráció (on-line) 350 334 357 859 380 378 394 352 103,67% 

Haemoperfuzio 53 37 52 32 61,54% 

Összesen: 832 625 844 467 847 800 857 075 101,09% 

CAPD kezelés* 305 453 321 791 318 016 310 468 97,63% 

 
Októberben 5 874 fő krónikusan dializált beteg volt, a CAPD-vel (folyamatos 
ambuláns peritoneális dialízis) kezeltek száma 887 fő, az EPO (eritropoietin) 
kezelésben részesülő predializált betegek száma pedig 3 774 fő volt. Az előző év 
azonos időszakához képest minimális betegszám-növekedés tapasztalható a krónikus 
dializált betegek számában (100,5 százalék), míg a CAPD-vel kezeltek és az EPO 
kezelésben részesülő betegek számában csökkenés figyelhető meg (96,6 százalék, 
illetve 96,1 százalék).  
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Az egy művesekezelésre jutó alapdíj összege átlagosan 61 forinttal, azaz 0,28 
százalékkal csökkent az előző finanszírozási évi átlaghoz viszonyítva, ugyanezen 
időszakban az esetszám átlagosan 2,0 százalékkal csökkent.  
 
A predializált betegek EPO kezelése vonatkozásában az alapdíj összege átlagosan 946 
forinttal, azaz 3,6 százalékkal nőtt az előző finanszírozási évi átlaghoz viszonyítva. 
 
Otthoni szakápolás jogcím 
 
A Kt. a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni ellátások finanszírozására 
4 479,8 millió forintot irányzott elő a 2014-es évben, a teljesítés összege 
4 440,0 millió forint volt, 3,8 százalékkal több, mint az előző évben.  
 
Otthoni szakápolás 
 
Az otthoni szakápolásra 3 379,6 millió forint kereten felül az elmúlt években pályázati 
úton befogadott szolgáltatók finanszírozására 172,2 millió forint állt rendelkezésre. A 
2014-ben befogadásra kerülő új pályázatos szerződések fedezetére további 100,0 
millió forint állt rendelkezésre.  
 
A teljesítmény-díjazásra kifizetett 3 555,2 millió forint összegen felül kifizetésre került 
153,0 millió forint területi pótlék.  
 
Ellenőrzések miatti visszavonás kamattal növelt összeg 2,6 millió forint volt.  
 
Az otthoni szakápolás keretében a rehabilitációs tevékenységekre 1 510,0 millió forint 
került kifizetésre.  
 
Otthoni szakápolásban 71 108 eset keretében 54 462 beteg ellátása történt meg. A 
betegek átlag 23,07 napot töltöttek az ellátásban, átlag 68 088 forint költséggel. 
 
Az otthoni szakápolás 2014. évi kapacitás kihasználtsága 99,1 százalék volt.  
 
Az ellátási forma finanszírozási egysége a vizit, alapdíja 2014-ben nem változott, 
összege 3 380 forint.  
 
Az európai uniós támogatási konstrukcióban (TIOP, ROP) befogadott szolgáltatók közül 
2014-ben újabb 1 szolgáltatóval történt szerződéskötés. A TIOP, ROP pályázati 
formában befogadott szolgáltatók részére rendelkezésére elkülönített kapacitások 
kihasználtsága 44,4 százalék volt. 
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Otthoni hospice ellátás 
 
Az otthoni hospice ellátás 828,0 millió forint keretén felül az elmúlt években pályázati 
úton befogadott szolgáltatók finanszírozására 172,2 millió forint került elkülönítésre a 
szakápolási előirányzaton.  
 
A teljesítménydíjazásra 697,2 millió forint, míg területi pótlék címen 34,5 millió forint 
összeg került kifizetésre.  
 
Az ellenőrzések miatti visszavonás kamattal növelt összege 1,9 millió forint volt.  
 
Az otthoni hospice ellátás 2014. évi kapacitás kihasználtsága 83,7 százalékos volt. 
 
Az ellátási forma finanszírozási egysége az ellátási nap, alapdíja 2014-ben nem 
változott, a vizitdíj összegének 120 százaléka, 4 056 forint.  
 
Otthoni hospice ellátásban 6 169 eset keretében 5 601 beteg ellátása történt meg. A 
betegek átlag 30,05 napot töltöttek az ellátásban, átlag 130 981 forint költséggel.  
 
Az európai uniós támogatási konstrukció (TIOP, ROP) keretében nem történt 
befogadás a hospice ellátásba a 2014-es év során. A TIOP, ROP pályázati formában 
korábban befogadott szolgáltatók részére, az otthoni szakápolás keretében 
elkülönített kapacitások kihasználtsága 44,4 százalék volt. 
 
Célelőirányzatok 
 

Méltányossági alapon történő térítések 
 

Az Ebtv. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján az egészségbiztosító – az E. Alap 
költségvetésében meghatározott keretek között – méltányosságból a 
Magyarországon szakmailag elfogadott, de a finanszírozásba még be nem fogadott 
eljárások, a befogadott egészségügyi szolgáltatás befogadástól eltérő alkalmazása, 
illetve a biztosított által részleges, illetve kiegészítő térítési díj megfizetése mellett az 
egészségbiztosítás terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díját 
vagy annak egy részét átvállalhatja. 
 
A Kt. 21.§-a alapján a természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat 
terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző 
ellátásra 5 611,3 millió forint használható fel. A kifizetés előirányzati szinten teljesült. 
 
Az engedélyezés egyedi, különleges kezelési eljárást igénylő esetekben indokolt. 
Orvosszakmai megalapozottság esetén a rendelkezésre álló fedezet figyelembe 
vételével kerül sor az elbírálásra. Több azonos tárgyú kérelem benyújtása esetén az 
egészségbiztosító egységes elbírálási feltételrendszert dolgoz ki, független szakmai 
tanácsadó testület felállításával, és a döntéshozatalba bevonásával. Egyidejűleg 
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annak a lehetőségét is megvizsgálja, hogy az adott eljárás közfinanszírozásba való 
befogadásához milyen szakmai, jogszabályi, finanszírozási, fedezeti és egyéb 
feltételek szükségesek.  
 
Közfinanszírozásba történő befogadás  
 
Súlyos gerincferdüléses scoliosis és gerincdaganat nagy értékű műtéte 
A szakmai feltételek megteremtésével lehetőség nyílt arra, hogy az addig külföldön 
végzett, kiemelten költséges gerincműtéteket hazai ellátással váltsa ki az 
egészségbiztosító. Azon betegeket, akiknek a súlyos gerinc-deformitása az 
életminőséget jelentős mértékben rontja (pl. légzési nehézséget okoz), vagy 
daganatos gerincbetegség miatt szükséges a műtéti kezelése, méltányossági 
finanszírozással sikerült hazai ellátásban részesíteni, és ezzel a kapcsolódó a várólistát 
is sikerült csökkenteni. Mindeközben az egészségbiztosító kidolgozta az eljárások 
közfinanszírozásának módszertanát és 2014-ben a nagy értékű műtéti eljárás 
közfinanszírozás keretében országosan elérhetővé vált a rászoruló betegnek. Az egyes 
egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról rendelkező 4/2014. 
(I.20.) EMMI rendelet 5. számú mellékletének 14. pontja értelmében 2014. január 21. 
napjától közfinanszírozásba befogadásra került a súlyos gerincelváltozások esetén 
alkalmazott műtéti technika. 
 
Tartós, invazív otthoni lélegeztetési program  
Különböző légzésbénulásos megbetegedések esetén, amennyiben orvosszakmai és 
szociális szempontból a beteg az otthonában is ápolható, az OEP a lélegeztető gép 
havi bérleti díját méltányosságból átvállalta. Több, mint öt éves szakmai 
tapasztalatgyűjtés után a kezelés a közfinanszírozásba befogadásba került. A Kr. 8. 
számú melléklete alapján az otthoni tartós gépi lélegeztetés 2014. január 1. napjától 
közfinanszírozásba befogadásra került 00025 kódon, „Intermediaer care, intézeti és 
otthoni tartós gépi lélegeztetést igénylő betegek krónikus ellátása” megnevezéssel 
3,8-as szorzóval. 
 
Egyedi méltányosság alapján finanszírozott új eljárások 
Az általános közfinanszírozásba átkerült eljárások helyett 2014. április hónaptól a 
krónikus hepatitisz C vírusfertőzések korszerű és eredményesebb, interferon nélküli 
kezelésének, továbbá 2014. június hónaptól a rosszindulatú prosztatadaganatban 
szenvedő betegek csontáttéteinek Rádium-223-dikloriddal történő kezelésének 
egyedi méltányosságból történő finanszírozása kezdődött el. 
 
Egyedi méltányosság alapján finanszírozott eljárások 
 
A rendelkezésre álló 5 611,3 millió forint összegű fedezet teljes egészében 
felhasználásra került. Döntő részét (4 732,2 millió forint) 2014-ben – az előre 
meghatározottak szerint – a ritka tárolási betegségben szenvedő betegek kezelésére 
fordította az egészségbiztosító. A beérkezett összesen 678 db méltányossági 
kérelemből pozitív elbírálás alapján 333 beteg kezelésének finanszírozására került 
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Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 
 
A háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalkozások 
támogatásáról szóló 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet tette korábban lehetővé a 
szolgáltatók részére történő eszköz- és ingatlantámogatás biztosítását. Ezen a 
jogcímen 2014. évben 60,6 millió forint kifizetés történt, ami 10,2 millió forinttal 
kevesebb az előző évi kifizetésnél. 
 
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 32. §-a értelmében a korábbi Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárak által a 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján az 
alapellátási vállalkozások támogatására kötött „Szerződés-kiegészítések”-nek az alap- 
és kiegészítő támogatások folyósítására vonatkozó részei 2007. január 1-jei hatállyal 
megszűntek, így ettől az időponttól alap-és kiegészítő támogatás folyósítására nem 
került sor. A továbbiakban csak hitelintézeti kölcsöntámogatás folyósítható a 
hitelszerződések futamidejének lejártáig.  
 
A futamidő lejártából adódóan a támogatási szerződések száma és a finanszírozás 
összege 2014. évben tovább csökkent. A havi támogatás összege decemberben 4,8 
millió forint volt. A szerződéskötésre jogosult háziorvosi szolgáltatók közül 0,1 
százalék rendelkezett még eszköztámogatási szerződéssel (4 szolgáltató), míg 
ingatlantámogatási szerződéssel 2,6 százaléka (155 szolgáltató).  
 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások 
támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet újra lehetővé tette, hogy az 
alapellátási (vállalkozási formában működő) szolgáltatók az eszközpótláshoz, a 
meglévő eszközpark fejlesztéséhez, korszerű eszközpark létrehozásához támogatást 
vegyenek igénybe.  
 
A támogatási összeget (havi 50 000 forint, max. összesen: 1 500 000 forint értékben) 
2011. októbertől 2012. május 31-ig igényelhették a vállalkozási formában működő 
szolgáltatók. 
 
A 2014. január 1-november 30. közötti időszakban összesen 1 602,2 millió forint 
került kifizetésre ezen a jogcímen a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti, a fogorvosi 
valamint az iskola-egészségügyi szolgáltatók részére. 
 
2014-ben az alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj előirányzata 3160,8 millió 
forint volt, a fenti két jogszabály alapján kifizetés összesen 1 662,8 millió forint 
összegben történt. 
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Tartósan betöltetlen körzetek betöltésének, valamint háziorvosi szolgálatok 
együttműködésének támogatása 

 

A Kr. 18/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a legalább 12 hónapja betöltetlen 
háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására az OEP 2014. 
augusztus 1-jén pályázatot írt ki. Pályázatot az az orvos nyújthatott be, aki A 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 
EüM. rendeletben meghatározott személyi feltételek alapján háziorvosi tevékenység 
végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott háziorvosi szolgálatban legalább 4 éven 
keresztül önálló orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött 
megállapodás szerinti működési formában, de minden esetben személyes 
közreműködésével. 

 
Összesen 46 pályázat érkezett az OEP-hez. Ezeket első körben egy bontási bizottság 
tekintette át és ellenőrizte formai szempontból. A bírálóbizottság elé 45 pályázat 
kerülhetett, mivel egy pályázatából hiányzott az illetékes önkormányzat támogató 
nyilatkozata, melyet a hiánypótlásra való felszólítás után sem pótolt. 
A 45 pályázatból 41 kapott nyertes minősítést. 

 
A 41 nyertes pályázóból végül 38 háziorvossal került megkötésre finanszírozási és 
támogatási szerződés, így az összes kifizetésre kerülő támogatási összeg 412,8 millió 
forint lett. 

 
Mentés 

 
A mentés finanszírozására szolgáló költségvetési előirányzat 2014. évben 28 738,3 
millió forint volt, mely összeg július hónapban 500,0 millió forinttal megemelésre 
került. A mentés finanszírozására így a rendelkezésre álló módosított előirányzattal 
azonos összeg, összesen 29 238,3 millió forint került kifizetésre, 3 237,9 millió 
forinttal (12,5 százalékkal) több, mint az előző évben. 

 
A beszámolással érintett időszakban a mentés kassza terhére az Országos 
Mentőszolgálat (OMSZ) és a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. mentési 
tevékenységét, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) szervátültetéssel 
kapcsolatban végzett szállítási feladatait finanszírozta az OEP. 

 
A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. és az OVSZ finanszírozási díja az előző évhez 
képest nem változott. A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. havi 61,0 millió forint fix 
összegű díjazásban, éves szinten 732,0 millió forintban részesült, míg az OVSZ 
szervszállítási feladatait havi 4,0 millió forint fix összeggel, az év folyamán összesen 
48,0 millió forinttal finanszírozta az OEP. A mentés kassza fennmaradó része, 
összesen 28 458,3 millió forint az OMSZ részére került kifizetésre. 
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Laboratóriumi ellátás 
 
A laboratóriumi ellátás 2014. évi törvényi előirányzata 21 118,5 millió forintban került 
meghatározásra, év végén az előirányzatról 52,0 millió forint átcsoportosítás történt, 
a teljesítés 21 066,5 millió forint volt. 
 
A laboratóriumi ellátás finanszírozását befolyásoló jelentős jogszabályi változás 2014-
ben nem volt, a TVK-t továbbra is alkalmazni kellett: a labor finanszírozás szabályának 
értelmében a teljesítmények TVK feletti része lebegő pont-forint értékkel kerül 
elszámolásra. Az alapdíj 2014-ban a járóbeteg-szakellátás forint -/ pont értékével volt 
megegyező: 1,50 forint.  
 
A laboratóriumi díjtételek alakulásának tendenciáját mutatja be az alábbi diagram a 
2013-2014. finanszírozási év vonatkozásában. 
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A finanszírozás főbb paramétereinek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.  
 

Megnevezés   2013. év 2014. év 
Változás 
2013-ról 
2014-re 

Beavatkozások száma 152 665 098 174 160 223 114,1% 

Esetszám    13 745 022 15 357 645 111,7% 

Egy esetre jutó beavatkozás 11,11 11,34 102,1% 

Pont   31 154 779 148 35 652 751 774 114,4% 

Egy esetre jutó pont 2 267 2 321 102,4% 

Átlagos heti 
rendelési óra 

szakorvosi 10 231 11 297 110,4% 

nem szakorvosi 7 315 7 862 107,5% 

Egy órára jutó 

eset 15,06 15,42 102,3% 

beavatkozás 167,32 174,82 104,5% 

pont 34 144,97 35 786,88 104,8% 

 

Az esetszám továbbra is emelkedést mutat, aminek okai összetettek.  
 
Egyfelől a lebegő finanszírozás egyik ismert „mellékhatása”, hogy a szolgáltatók a 
teljesítmény folyamatos növelésében érdekeltek: a zárt kassza miatt akkor is csökken 
a bevétele, ha a havi teljesítménye állandó, de a többi szolgáltató folyamatosan 
növeli a saját teljesítményét, mivel így az egy pontteljesítményre jutó forintösszeg 
egyre csökken, az állandó teljesítmény egyre kevesebbet ér. Ebből adódóan a 
szolgáltatók egymást hajszolják bele a mind magasabb teljesítésbe.  
 
Másrészt az emelkedésben jelentős szerepe van annak a ténynek is, hogy a jelenlegi 
szabályozási környezetben a beutaló orvos sem érdekelt az indokolatlan vizsgálatok 
visszaszorításában.  
 
Jelentősebb emelkedést mutatnak a kapacitásadatok: az elmúlt két év 
vonatkozásában átlagosan mintegy 10,0 százalékkal bővült a laboratóriumi ellátás 
óraszáma, ugyanilyen arányban csökkentve ezzel az egyes szervezeti egységek órára 
jutó terhelését. 
 
Az alábbi ábra a laboratóriumi TVK kihasználtságát mutatja be a 2014-es és az azt 
megelőző években.  
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A számok alapján egyértelmű növekedés mutatható ki az adatokban. A 2009. 
finanszírozási év óta elmondható, hogy egy labor TVK pontra három - három és fél 
labor pont teljesítmény jut. A többi TVK-val finanszírozott szakellátási kassza 
(járóbeteg-szakellátás, aktív fekvőbeteg-szakellátás) TVK kihasználtságának adatai 
fényében talán magasnak tűnhetnek ezek a számok. 
 
Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a TVK rendszer laboratóriumi ellátásban 
történő bevezetését (2006. február) követő kezdeti időszakban (a teljesítmények egy 
részét a szolgáltatók egy előre meghatározott, saját keret mértékéig fix – a járóbeteg-
szakellátáséval megegyező – forint/pont értéken számolhatják el), a laboratóriumi 
ellátás átlagos, egy pontra jutó forintértéke jelentősen elmaradt a járóbeteg-
szakellátás forint/pont értékétől. 
 
Kizárólag egy mesterségesen magasan tartott kihasználtság (mesterségesen alacsony 
TVK keret) mellett lehetett a szinte változatlan nagyságú laboratóriumi 
előirányzatból, a szintén változatlan (de inkább lassan növekvő) teljesítményt 
finanszírozni. 
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Az alábbi táblázat a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) teljesítmény adatainak 
alakulását tartalmazza a 2013-2014. évi adatok összehasonlításával.  

 

Megnevezés 2013. év 2014. év 
Változás 
2013-ról 
2014-re 

Beavatkozások száma 376 192 384 903 102,3% 

Esetszám (Vizsgálatkérés) 99 116 94 974 95,8% 

Egy esetre jutó 
beavatkozás 

3,80 4,05 106,8% 

Pont 1 822 541 555 2 034 104 041 111,6% 

Egy esetre jutó pont 18 388 21 417 116,5% 

 
A molekuláris genetikai vizsgálatok azon korszerű vizsgálati módszerek közé 
tartoznak, melynek segítségével pontosítható a diagnózis és hatékonyabbá tehető 
egyes betegségek kezelése. A molekuláris genetikai vizsgálatok körében annak 
ellenére, hogy 2008-2014. viszonylatában nem változott e vizsgálatok 
finanszírozására rendelkezésre álló keret, a beavatkozások száma jelentős mértékben 
emelkedett. A technológia előnyeinek felismerése a vizsgálatkérések számának 
további emelkedését vetíti elő.  
 
Összevont szakellátás 
 

Járóbeteg-szakellátás 
 

A teljesítmény alapján finanszírozott járóbeteg-szakellátás (szakrendelések és 
szakambulanciák, a CT, MRI diagnosztikai ellátás, valamint a gondozóintézetek által 
nyújtott és teljesítményként elszámolható szolgáltatások) finanszírozására 2014. 
évben a költségvetés együttesen 121 454,2 millió forintot irányzott elő, mely az 
évközi előirányzat-átcsoportosításokat követően 123 092,3 millió forintra emelkedett. 
Az éves kifizetés (123 092,2 millió forint) 1,4 százalékkal haladta meg az előző évi 
kifizetést. 
 
Az elmúlt három év során az alábbiak szerint alakultak a járóbeteg-szakellátásra 
(általános járóbeteg-ellátásra, CT-MR vizsgálatokra, gondozói teljesítményre) történt 
kifizetések.  
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A 2014
finanszírozás szabályai szerint történt. A finanszírozás során a TVK megállapítás 
alapját a 2013. november hónapra megállapított, miniszteri tartalék terhére 
biztosított növekmény nélküli TVK tizenkétszerese képezte.
 
Az így megállapított pont mennyiség került megemelésre Kr. 28. számú mellékletében 
meghatározott korai fejlesztést végző intézmények részére a
többlet ponttal. 
 
Az egyes szolgáltatók 2014. évi járóbeteg TVK keretébe a Kr. szabályozásának
megfelelően beépítésre került a 2013. évre megállapított gondozói többlet TVK, 
amennyiben a 2013. évben jelentett gondozói többletteljesítmény ezen többlet TVK
meghaladta.
 
Az éves TVK részét képezte továbbá a Kr. 28. számú mellékletében nevesített 
népegészségügyi szűrés keretében végzett vastagbélszűrések fedezetére szolgáló 
pont mennyiség. A vastagbélszűrési pilot program keretében 
érintően 
 
 
A TVK kiközlése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A folyamatos 
betegellátás érdekében az aktív fekvőbeteg
szerződött szolgáltatók részére a Kt. elfogadásáig terjedő időszakra is meg kell 
határozni a 
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A 2014-es finanszírozási évben a járób
finanszírozás szabályai szerint történt. A finanszírozás során a TVK megállapítás 
alapját a 2013. november hónapra megállapított, miniszteri tartalék terhére 
biztosított növekmény nélküli TVK tizenkétszerese képezte.

Az így megállapított pont mennyiség került megemelésre Kr. 28. számú mellékletében 
meghatározott korai fejlesztést végző intézmények részére a
többlet ponttal.  

Az egyes szolgáltatók 2014. évi járóbeteg TVK keretébe a Kr. szabályozásának
megfelelően beépítésre került a 2013. évre megállapított gondozói többlet TVK, 
amennyiben a 2013. évben jelentett gondozói többletteljesítmény ezen többlet TVK
meghaladta. 

Az éves TVK részét képezte továbbá a Kr. 28. számú mellékletében nevesített 
gészségügyi szűrés keretében végzett vastagbélszűrések fedezetére szolgáló 
mennyiség. A vastagbélszűrési pilot program keretében 

érintően - a 2014. évben 7,0

A TVK kiközlése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A folyamatos 
betegellátás érdekében az aktív fekvőbeteg
szerződött szolgáltatók részére a Kt. elfogadásáig terjedő időszakra is meg kell 
határozni a hatályos elszámolási szabályok szerinti TVK értékeket. 
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es finanszírozási évben a járób
finanszírozás szabályai szerint történt. A finanszírozás során a TVK megállapítás 
alapját a 2013. november hónapra megállapított, miniszteri tartalék terhére 
biztosított növekmény nélküli TVK tizenkétszerese képezte.

Az így megállapított pont mennyiség került megemelésre Kr. 28. számú mellékletében 
meghatározott korai fejlesztést végző intézmények részére a

 

Az egyes szolgáltatók 2014. évi járóbeteg TVK keretébe a Kr. szabályozásának
megfelelően beépítésre került a 2013. évre megállapított gondozói többlet TVK, 
amennyiben a 2013. évben jelentett gondozói többletteljesítmény ezen többlet TVK

Az éves TVK részét képezte továbbá a Kr. 28. számú mellékletében nevesített 
gészségügyi szűrés keretében végzett vastagbélszűrések fedezetére szolgáló 
mennyiség. A vastagbélszűrési pilot program keretében 

a 2014. évben 7,0

A TVK kiközlése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A folyamatos 
betegellátás érdekében az aktív fekvőbeteg
szerződött szolgáltatók részére a Kt. elfogadásáig terjedő időszakra is meg kell 

hatályos elszámolási szabályok szerinti TVK értékeket. 

2012. évi kifizetések

123 629 249

es finanszírozási évben a járób
finanszírozás szabályai szerint történt. A finanszírozás során a TVK megállapítás 
alapját a 2013. november hónapra megállapított, miniszteri tartalék terhére 
biztosított növekmény nélküli TVK tizenkétszerese képezte.

Az így megállapított pont mennyiség került megemelésre Kr. 28. számú mellékletében 
meghatározott korai fejlesztést végző intézmények részére a

Az egyes szolgáltatók 2014. évi járóbeteg TVK keretébe a Kr. szabályozásának
megfelelően beépítésre került a 2013. évre megállapított gondozói többlet TVK, 
amennyiben a 2013. évben jelentett gondozói többletteljesítmény ezen többlet TVK

Az éves TVK részét képezte továbbá a Kr. 28. számú mellékletében nevesített 
gészségügyi szűrés keretében végzett vastagbélszűrések fedezetére szolgáló 
mennyiség. A vastagbélszűrési pilot program keretében 

a 2014. évben 7,0 millió forint került kifizetésre.

A TVK kiközlése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A folyamatos 
betegellátás érdekében az aktív fekvőbeteg
szerződött szolgáltatók részére a Kt. elfogadásáig terjedő időszakra is meg kell 

hatályos elszámolási szabályok szerinti TVK értékeket. 

2012. évi kifizetések

123 629 249

Az elmúlt 3 év kifizetései /eFt

es finanszírozási évben a járóbeteg teljesítmények elszámolása a TVK 
finanszírozás szabályai szerint történt. A finanszírozás során a TVK megállapítás 
alapját a 2013. november hónapra megállapított, miniszteri tartalék terhére 
biztosított növekmény nélküli TVK tizenkétszerese képezte.

Az így megállapított pont mennyiség került megemelésre Kr. 28. számú mellékletében 
meghatározott korai fejlesztést végző intézmények részére a

Az egyes szolgáltatók 2014. évi járóbeteg TVK keretébe a Kr. szabályozásának
megfelelően beépítésre került a 2013. évre megállapított gondozói többlet TVK, 
amennyiben a 2013. évben jelentett gondozói többletteljesítmény ezen többlet TVK

Az éves TVK részét képezte továbbá a Kr. 28. számú mellékletében nevesített 
gészségügyi szűrés keretében végzett vastagbélszűrések fedezetére szolgáló 
mennyiség. A vastagbélszűrési pilot program keretében 

millió forint került kifizetésre.

A TVK kiközlése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A folyamatos 
betegellátás érdekében az aktív fekvőbeteg-szakellátásra és járóbeteg
szerződött szolgáltatók részére a Kt. elfogadásáig terjedő időszakra is meg kell 

hatályos elszámolási szabályok szerinti TVK értékeket. 

2013. évi kifizetések
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Az elmúlt 3 év kifizetései /eFt

eteg teljesítmények elszámolása a TVK 
finanszírozás szabályai szerint történt. A finanszírozás során a TVK megállapítás 
alapját a 2013. november hónapra megállapított, miniszteri tartalék terhére 
biztosított növekmény nélküli TVK tizenkétszerese képezte.

Az így megállapított pont mennyiség került megemelésre Kr. 28. számú mellékletében 
meghatározott korai fejlesztést végző intézmények részére a

Az egyes szolgáltatók 2014. évi járóbeteg TVK keretébe a Kr. szabályozásának
megfelelően beépítésre került a 2013. évre megállapított gondozói többlet TVK, 
amennyiben a 2013. évben jelentett gondozói többletteljesítmény ezen többlet TVK

Az éves TVK részét képezte továbbá a Kr. 28. számú mellékletében nevesített 
gészségügyi szűrés keretében végzett vastagbélszűrések fedezetére szolgáló 
mennyiség. A vastagbélszűrési pilot program keretében 

millió forint került kifizetésre.

A TVK kiközlése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A folyamatos 
szakellátásra és járóbeteg

szerződött szolgáltatók részére a Kt. elfogadásáig terjedő időszakra is meg kell 
hatályos elszámolási szabályok szerinti TVK értékeket. 

2013. évi kifizetések 2014. évi kifizetések

121 378 099

Az elmúlt 3 év kifizetései /eFt-ban/

eteg teljesítmények elszámolása a TVK 
finanszírozás szabályai szerint történt. A finanszírozás során a TVK megállapítás 
alapját a 2013. november hónapra megállapított, miniszteri tartalék terhére 
biztosított növekmény nélküli TVK tizenkétszerese képezte. 

Az így megállapított pont mennyiség került megemelésre Kr. 28. számú mellékletében 
meghatározott korai fejlesztést végző intézmények részére az ott szereplő

Az egyes szolgáltatók 2014. évi járóbeteg TVK keretébe a Kr. szabályozásának
megfelelően beépítésre került a 2013. évre megállapított gondozói többlet TVK, 
amennyiben a 2013. évben jelentett gondozói többletteljesítmény ezen többlet TVK

Az éves TVK részét képezte továbbá a Kr. 28. számú mellékletében nevesített 
gészségügyi szűrés keretében végzett vastagbélszűrések fedezetére szolgáló 
mennyiség. A vastagbélszűrési pilot program keretében - járóbeteg szakellá

millió forint került kifizetésre. 

A TVK kiközlése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A folyamatos 
szakellátásra és járóbeteg

szerződött szolgáltatók részére a Kt. elfogadásáig terjedő időszakra is meg kell 
hatályos elszámolási szabályok szerinti TVK értékeket.  

2014. évi kifizetések

123 092 216

ban/

eteg teljesítmények elszámolása a TVK 
finanszírozás szabályai szerint történt. A finanszírozás során a TVK megállapítás 
alapját a 2013. november hónapra megállapított, miniszteri tartalék terhére 

Az így megállapított pont mennyiség került megemelésre Kr. 28. számú mellékletében 
z ott szereplő

Az egyes szolgáltatók 2014. évi járóbeteg TVK keretébe a Kr. szabályozásának
megfelelően beépítésre került a 2013. évre megállapított gondozói többlet TVK, 
amennyiben a 2013. évben jelentett gondozói többletteljesítmény ezen többlet TVK

Az éves TVK részét képezte továbbá a Kr. 28. számú mellékletében nevesített 
gészségügyi szűrés keretében végzett vastagbélszűrések fedezetére szolgáló 

járóbeteg szakellá

A TVK kiközlése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A folyamatos 
szakellátásra és járóbeteg-szakellátásra 

szerződött szolgáltatók részére a Kt. elfogadásáig terjedő időszakra is meg kell 

2014. évi kifizetések

123 092 216

 

eteg teljesítmények elszámolása a TVK 
finanszírozás szabályai szerint történt. A finanszírozás során a TVK megállapítás 
alapját a 2013. november hónapra megállapított, miniszteri tartalék terhére 

Az így megállapított pont mennyiség került megemelésre Kr. 28. számú mellékletében 
z ott szereplő TVK 

Az egyes szolgáltatók 2014. évi járóbeteg TVK keretébe a Kr. szabályozásának 
megfelelően beépítésre került a 2013. évre megállapított gondozói többlet TVK, 
amennyiben a 2013. évben jelentett gondozói többletteljesítmény ezen többlet TVK-t 

Az éves TVK részét képezte továbbá a Kr. 28. számú mellékletében nevesített 
gészségügyi szűrés keretében végzett vastagbélszűrések fedezetére szolgáló 

járóbeteg szakellátást 

A TVK kiközlése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. A folyamatos 
szakellátásra 

szerződött szolgáltatók részére a Kt. elfogadásáig terjedő időszakra is meg kell 
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Ennek megfelelően a 2013. november és december hónapokra a 2013. finanszírozási 
évben megállapított teljesítmény volumen korlát időarányos része (azaz a 2012. 
november - 2013. október időszakra vonatkozó TVK kétszer 1/12-ed része) 
kerülhetett az OEP-pel szerződésben álló szolgáltatók részére meghatározásra és 
kiközlésre, 2013. október hó során. Továbbá 2013. december során kiközlésre 
kerültek a 2014. január havi, előzetes, átmeneti keretszámok is, a szolgáltatók időben 
való tájékoztatása érdekében. 
 
A Kt. elfogadása után az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosította a Kr.-t. A 
módosított finanszírozási szabályozásnak megfelelően meghatározásra kerültek a 
2014. finanszírozási évre vonatkozóan, a 12 havi – kasszánkénti bontású – TVK 
értékek, melyek a szolgáltatók részére 2014. január elején kerültek kiközlésre. A 
korábban kiközölt háromhavi, 2013. november-2014. január havi TVK az éves keret 
részét képezte. A fennmaradó időszakra vonatkozó TVK – fekvő- és járóbeteg-
szakellátás esetén – a Kr. 28. számú mellékletében rögzített országos szezonális index 
arányában került felosztásra.  
 
A beszámolási időszakban érvényes forint -/ pont érték 1,50 forint volt.  
 
A degressziós sávok mértéke a 2013. november havi teljesítmények elszámolásától 
kezdődően változtak, azaz járóbeteg-szakellátás esetén – az ezt megelőző időszak két 
sávjához képest - az OEP a többletteljesítményt 10,0 százalékig 30,0 százalékos, 10,0 
és 20,0 százalék között 20,0 százalékos alapdíjjal számolta el.  
 
A Kr. szabályozása alapján a fenntartó kezdeményezheti a finanszírozónál a saját 
fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti TVK átcsoportosítást. A 
GYEMSZI, mint a legtöbb szolgáltató fenntartója a beszámolási év során nem élt e 
jogszabályi lehetőséggel. 
 
Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az 
egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2013. december 
3-ától hatályos módosítása szerint az egészségügyi szakmák és azok kódjai 
módosultak, mely kódok miatt aktualizált szerződéskötések a beszámolási évben 
folyamatosan megtörténtek, együttműködve az OTH és az ÁNTSZ területi Hivatalaival. 
 
A járóbeteg-szakellátás (szakrendelések + szakambulanciák + CT, MRI + gondozói 
teljesítmény) 2014. évi főbb finanszírozási paraméterei az előző két évhez viszonyítva 
az alábbiak szerint alakultak: 
 
 
 
 
 

4632



 

Megnevezés 2012. év 2013. év 2014. év 
Változás 
2013-hoz 

képest 

Finanszírozott 
esetszám 52 494 131 51 743 101 52 413 446 101,30% 

Finanszírozott 
beavatkozások száma 204 403 041 203 302 117 207 098 303 101,87% 

Elszámolt pont 88 059 578 063 87 748 918 184 89 867 080 541 102,41% 

Teljesítmény díj (Ft) 116 780 092 108 116 878 807 361 121 349 378 078 103,82% 

Az elszámolt pontból 
szűrés 1 254 403 689 1 197 828 538 1 199 544 991 100,14% 

A teljesítmény díjból 
szűrés 1 875 669 692 1 789 957 770 1 791 130 387 100,07% 

5 perces 
szabály/minimum idő  
hatása (Ft) -604 009 352 -669 080 058 -524 671 986 78,42% 

Részl. térítési díj miatti 
visszavonás (Ft) -9 208 031 -9 926 932 -8 436 950 84,99% 

 

A következő ábra a 2014. évre vonatkozó járó TVK és teljesítmény adatokat mutatja 
be: 
 

Megnevezés 2014. év 

TVK 78 089 416 755 

Jelentett teljesítmény (pont) 88 326 922 189 

TVK-val 

77 216 532 840 (100%-on) elszámolt teljesítmény (pont) 

Degresszáltan (30%-on) elszámolt teljesítmény (pont) 5 008 125 933 

Degresszáltan (20%-on) elszámolt teljesítmény (pont) 3 184 478 814 

Ki nem fizetett teljesítmény 

1 540 552 543 (el nem számolható pont) 

Göngyölített maradvány 874 526 167 

TVK kihasználtság 113.11% 

 

A TVK mennyisége átlagosan havi 6 507 451 396 pont volt, melynek tényleges havi 
eloszlását befolyásolta, hogy a szolgáltatóknak lehetőségük volt az országos 
szezonális index helyett saját intézményi TVK felosztást megadni a 2014. január-
október közötti időszakra.  
 
A járóbeteg-szakellátás TVK kihasználtsága az alábbiak szerint alakult az elmúlt, 
teljesítményvolumen alapján finanszírozott években. 
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A TVK kihasználtság átlagos szintje a 2013-as szinthez képest nem mutat változást. 
Továbbra is elmondható, hogy a finanszírozás 2011. januártól való „fellazítása” – azaz, 
hogy a 100,0 százalék fölött jelentett teljesítmények is újra finanszírozhatók lettek – 
nem járt együtt a teljesítmények felpörgetésével. 
 
A beszámolási időszak alatt többletkapacitás-befogadási eljárás keretében három 
alkalommal, összesen 21 szolgáltató részére került többletkapacitás befogadásra az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII.30.) Korm. rendelet alapján, melyekről az 
OEP főigazgatója Közleményt jelentetett meg. A Közlemények egészségügyi 
szolgáltatónként tartalmazták a befogadott többletkapacitás megjelölését, mértékét, 
valamint a finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontját. A 
határozatlan időtartamú finanszírozási szerződések megkötésére legkorábban 2014. 
január 1-jétől, 2014. április 1-jétől, illetve 2014. szeptember 1-jétől kerülhetett sor. A 
kihirdetett befogadásoknak megfelelően 16 szolgáltatóval történt finanszírozási 
szerződéskötés. Két szolgáltató nem élt a lehetőséggel. Tekintettel arra, hogy a 
finanszírozási szerződéskötési jogosultság hatályát veszti, ha a szolgáltató a 
befogadási időpontot követően 1 éven belül nem kezdeményezi a szerződés 
megkötését, ezért a két szolgáltató már nem is élhet a szerződéskötés lehetőségével. 
 
A TIOP és ROP pályázatok keretében befogadott járóbeteg-szakellátási többlet-
kapacitásokra 11 szolgáltatóval történt szerződéskötés. Egy újonnan létrejövő 
egészségügyi szolgáltató volt, a többi esetében a meglévő szakmák és az ahhoz 
tartozó kapacitások bővítésére került sor. 
 
Az Új Széchenyi Terv egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 
fejlesztését célzó TÁMOP-6.1.2/13/1-2 kódszámú pályázataival összefüggő 
többletkapacitások előzetes befogadásáról szóló 1876/2013 (XI.28.) Korm. határozat 
1. melléklete alapján közfinanszírozott szolgáltatók befogadást nyertek egyéni, 
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valamint csoportos dohányzás leszoktatást célzó indexes OENO-k végzésére, többlet 
óraszám befogadása mellett. A finanszírozási szerződéskötés legkorábbi időpontja 
2013. december 1-je volt. A beszámolási időszak alatt egyéni leszoktatás 
tevékenységre 66 szolgáltatóval történt finanszírozási szerződéskötés, melyből egy 
szolgáltatóval ugyanebben az évben e tevékenységre vonatkozóan meg is szűnt a 
finanszírozási szerződés.  
 
A csoportos dohányzás leszoktatás tevékenység végzésére befogadott 
többletkapacitásokra vonatkozó finanszírozási szerződések megkötésének legkorábbi 
időpontja 2015. január 1-je, így ezeknek a szerződéseknek a megkötése a beszámolási 
időszakot nem érintette. 
 
Az NM rendelet 2014. január 21-étől hatályos módosításának megfelelően az újonnan 
kihirdetett 11064 OENO kódot magába foglaló 47-es indexre, amely a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók fogyatékosságának megállapítására irányuló szakértői eljárás 
végzése irányul megtörtént a szerződéskötés a rendeletben megjelölt szolgáltatóval 
2014. január 01-jei hatállyal. 
 
Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2014. 
(I. 20.) EMMI rendelet alapján az NM rendeletben módosításra kerültek a 
Transztelefonikus EKG ellátáshoz kapcsolódó OENO kódok és a hozzájuk tartozó 
pontértékek. 
 
A járóbeteg-szakellátás területét érintő orvosszakmai-helyszíni ellenőrzésekről készült 
jegyzőkönyvek alapján 2014. évben összesen 2 647 278 pont került levonásra. Az OEP 
Elemzési, Orvosszakmai és Szakmai Ellenőrzési Főosztálya által javasolt tételek 
visszavonása során 3,3 millió forint teljesítménydíj és 205,3 ezer forint kamat 
érvényesítésére került sor.  
 

CT, MRI diagnosztika  
 
Az összevont szakellátás jogcímen belül a CT és MR diagnosztikai vizsgálatok 
finanszírozására 2009. évtől elkülönített forrás nem áll rendelkezésre, a finanszírozás 
járóbeteg-szakellátás előirányzata terhére történik. E nagyértékű diagnosztikai 
vizsgálatokra a 2014. évben 17 271,2 millió forint kifizetés történt, azaz 0,8 
százalékkal több, mint a 2013. évben. 
 
Az OEP 2014. október 31-ei állapot szerint 78 db CT berendezést és 33 db MR 
készüléket finanszírozott. Az alábbi táblázat a CT és az MR diagnosztikai vizsgálat- és 
betegszámok alakulását mutatja be az előző évhez viszonyítva: 
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Megnevezés 

2013. év 2014. év 2014/2013 
vizsgálatszám Vizsgálat szám Betegszám Vizsgálat szám Betegszám 

CT 871 723 400 657 948 091 425 791 108,76% 

MR 336 893 201 840 347 388 207 148 103,12% 

Összesen 1 208 616 602 497 1 295 479 632 939 107,19% 

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény és 
végrehajtásáról rendelkező 337/2008 (XII.30.) Korm. rendelet alapján 5 db MRI és 3 
db CT gép került befogadásra, melyből 2 db MRI és 3 db CT gép leszerződése 
megtörtént.  
 
TIOP és ROP pályázatok keretében befogadott többletkapacitásokra 1 szolgáltatóval 
történt MRI készülék finanszírozására-, és 2 szolgáltatóval CT készülék 
finanszírozására szerződéskötés.  

 
Fekvőbeteg-szakellátás 

 

Aktív fekvőbeteg-szakellátás 

Az E. Alap 2014. évi költségvetése az aktív fekvőbeteg-szakellátás finanszírozására 
együttesen 356 709,4 millió forintot irányzott elő. Az évközi átcsoportosítások 
eredményeképpen az előirányzat 363 474,9 millió forintra módosult. Az éves kifizetés 
363 456,4 millió forint volt, amely 5,6 százalékkal haladta meg az előző évi teljesítés 
mértékét. 
 
A 2014-es finanszírozási évben az aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítmények 
elszámolása a TVK-finanszírozás szabályai szerint történt.  
 
A 2013-as beszámolási évhez hasonlóan a szakellátási éves TVK kereteket a Kr. 28/A. 
számú melléklete határozta meg az egyes szolgáltatókra vonatkozóan. A feltüntetett 
TVK nem csak az aktív fekvőbeteg szakellátási súlyszámokat, hanem az egynapos 
súlyszám keretek éves mértékét is tartalmazta.  
 
Az éves TVK részét képezte a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási 
érdekből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló ún. 
„Miniszteri-tartalék”, 667 súlyszám mértékben. A Népegészségügyi Program 
keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezetére 617 súlyszám került 
meghatározásra. A vastagbélszűrési pilot program keretében – a fekvőbeteg 
szakellátást érintően – a 2014. évben 8,5 millió forint került kifizetésre.  
 
A beszámolási év elején a TVK kiközlése a járóbeteg-szakellátási részben leírtakkal 
azonos módon történt. 
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Az alapdíj a beszámolási időszakban 150 000 Ft/súlyszám volt.  
A következő táblázat a 2014. évre vonatkozó fekvő TVK és teljesítmény adatokat 
mutatja be: 
 
Megnevezés 2014. év 

TVK 2 002 540,56 

Jelentett teljesítmény (súlyszám) 2 042 640,17 

Jelentett TVK mentes teljesítmény (súlyszám) 247 084,50 

Összes jelentett teljesítmény (súlyszám) 2 289 724,66 

TVK-val és mentesen (100%-on) elszámolt súlyszám 2 236 948,49 

Degresszáltan (25%-on) elszámolt súlyszám 31 993,82 

Göngyölített maradvány (súlyszám) 12 676,57 

TVK kihasználtság 102,00% 

 

A TVK mennyisége átlagosan havi 166 878 súlyszám volt.  
 
A 2014. finanszírozási évben a TVK mentesen elszámolható tevékenységek köre 
jelentősen kibővült, a 2014. január havi teljesítmények elszámolásától kezdődően. A 
TVK megállapítása alóli kivételek és elszámolásuk feltételeit a Kr. 27. § (7) bekezdése 
tartalmazza, ezek közül az újonnan bekerülő TVK mentes ellátások a Kr. 28/B. számú 
mellékletében kerültek feltüntetésre és továbbra is TVK mentesen volt elszámolható 
a szülési- és újszülött ellátások, valamint a patológiai ellátások teljesítménye. A 
jelentett TVK mentes teljesítmények mennyisége 34,3 százalékkal növekedett a 
megelőző évhez képest. 
 
A degressziós sávok mértéke nem változott; az OEP legfeljebb 4 százalék 
többletteljesítményt számolt el 25,0 százalékos alapdíjon. 
 
A GYEMSZI, mint a legtöbb szolgáltató fenntartója – hasonlóan a járóbeteg 
szakellátáshoz – nem élt a saját fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti 
TVK átcsoportosítás jogszabályi lehetőségével.  
 
Az aktív fekvőbeteg-szakellátás főbb finanszírozási paramétereinek alakulását az 
elmúlt három év összehasonlításában az alábbi táblázat foglalja össze: 
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Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Éves átlagos ágyszám 44 340 43 528 42 197 42 138 
Az év folyamán működött osztályok 
száma 1 826 2 188 1 984 1 851 

Súlyszám összeg 2 307 243 2 303 438 2 311 199 2 343 690 

Finanszírozási esetszám 2 221 578 2 378 920 2 076 831 2 111 978 

Meghalt (patológia nélkül) 55 497 56 275 55 442 54 912 

Halálozási arány 2,5% 2.4% 2.7% 2.6% 

Ápolási nap 12 350 743 12 727 348 12 414 363 12 395 726 

Egy esetre jutó nap 5,6 5.4 6.0 5.9 
Egy ágyra jutó havi átlagos súlyszám 
összeg 4,3 4.4 4.6 4.6 

Egy ágyra jutó esetszám / hó 4,2 4.6 4.1 4.2 

CMI 1,04 1.03 0.90 0.90 

Ágykihasználtság 76,3% 80.1% 80.6% 80.6% 

Elszámolt teljesítménydíj (eFt) 330 853 016 329 691 318 335 569 138 344 639 078 

Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt) 7 462,0 7 574.3 7 952.5 8 178.8 
 

A vizsgált időszakon belül a fontosabb és jellemző finanszírozási paraméterekben 
jelentős változás nem mutatható ki.  
 
A beszámolás időszak alatt TIOP és ROP pályázatok keretében befogadott 
többletkapacitásokra két szolgáltató esetében került sor szerződéskötésre, sürgősségi 
betegellátási tevékenység fejlesztésére. 
 
Többletkapacitás-befogadási eljárás keretében (TBB) 11 szolgáltató részére kerültek 
többletkapacitások befogadásra. A beszámolási időszak alatt 10 szolgáltatóval 
megtörtént a szerződéskötés, egy szolgáltatóval pedig a 2015. év során.  
 
Az egynapos sebészeti ellátásokat végző szolgáltatók részére a meghatározott TVK 
keret az előző évhez képest nem változott, a beszámolási év elején – négy szolgáltató 
kivételével – ugyanaz a súlyszám mennyiség került megállapításra a 2014. évre is; a 
négy szolgáltató esetében minimális TVK csökkenés került meghatározásra a Kr. 28/A. 
számú mellékletében. 
  
Az egynapos ellátást végző szolgáltatók körét a beszámolási év során az uniós 
forrásokból megvalósuló, TIOP és ROP pályázatok keretében befogadást nyert egy új 
(járóbeteg) szolgáltató bővítette. 
 
A következő táblázat a 2014. évi egynapos tevékenységre vonatkozó TVK és 
teljesítmény adatokat mutatja be: 
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TVK 
Jelentett 

teljesítmény 
(súlyszám) 

TVK-val 100%-on 
elszámolt súlyszám 

Göngyölített 
maradvány 
(súlyszám) 

TVK kihasználtság 

38 629,63 37 151,15 35 900,32 2 731,54 96,17% 
 

Az adatokból látható, hogy éves szinten a jelentett teljesítmény nem haladja meg a 
TVK mennyiségét, így a TVK kihasználtság nem éri el a 100,0 százalékot. Ez a mutató 
nagyon eltérő értéket mutat az ilyen típusú ellátást végző szolgáltatók között.  
 
Év végén a göngyölített maradvány 2 731,54 súlyszám volt, ami 85,0 százaléka a havi 
átlagos egynapos TVK értéknek. A nagymértékű maradvány oka, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan vannak olyan szolgáltatók, amelyek sem a pályázat során részükre 
befogadott esetszámot, sem az ehhez elnyert súlyszám mennyiséget nem 
teljesítették, illetve a struktúraváltáskor egynapos tevékenységre visszaosztott TVK-t 
a beszámolási év során még nem tudták teljes mértékben kihasználni. Egynapos 
tevékenységre a beszámolási év során 5 385,0 millió forint került kifizetésre. 
 
Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban a sürgősségi ellátási formák díjazása a 2014. 
évben is havi fix összegben történt, mely fixdíjakat az NM rendelet 16. számú 
melléklete tartalmazza. A díjak mértéke 2014. január 21-jei hatállyal megemelkedett. 
Az év során a kifizetések egyenletes ütemben történtek.  
 
A járóbeteg-szakellátási TVK terhére végezhető egynapos beavatkozásokra a 
szolgáltatók 2008. július hónap óta köthetnek szerződést. Az ebben a körben 
végezhető beavatkozásokat az NM rendelet 9 sz. mellékletének IV. fejezete 
tartalmazza.  
 
A jelentett teljesítmények elszámolása a fekvő és az egynapos elszámolásokkal 
egyidőben, de azoktól elkülönítetten történik. A beszámolási évben e tevékenységre 
87,2 millió forint kifizetés történt, amely mindössze 1,6 százaléka az egynapos 
sebészeti tevékenység – azonos időszakra vonatkozó – kifizetésének.  
 
A következő táblázat a 2014. évi járóbeteg-szakellátási TVK terhére végezhető 
egynapos ellátás TVK és teljesítmény adatait mutatja be: 
 

TVK 
Jelentett 

teljesítmény 
(súlyszám) 

TVK-val 100%-on 
elszámolt súlyszám 

Göngyölített 
maradvány 
(súlyszám) 

TVK kihasználtság 

634,80 597,66 581,23 3,34 94,15% 
 

Az általános anesztéziában végzett fogászati ellátás fejlesztésére 2 000 súlyszám TVK 
keret került meghatározásra, amely csak az általános anesztéziában végzett fogászati 
ellátásra volt fordítható és elszámolható. A tevékenység végzésére jogosult öt 
szolgáltató részére a beszámolás év során 142,2 millió forint kifizetés történt. A 
jelentett teljesítmények elszámolása a fekvő és az egynapos elszámolásokkal 
egyidőben, de azoktól elkülönítetten történik. 
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Krónikus- fekvőbeteg-szakellátás 

A krónikus fekvőbeteg-szakellátás finanszírozására előirányzott 62 646,3 millió forint 
az előirányzat átcsoportosítások eredményeként 64 008,6 millió forintra módosult. Az 
éves kifizetés, amely megegyezett a módosított előirányzat összegével 1,5 százalékkal 
növekedett az előző évi finanszírozás összegéhez képest. Az év során a 
teljesítménydíjak havi kifizetése arányosan történt.  
 
A vizsgált időszakban a krónikus és rehabilitációs ellátások tekintetében 2014. január 
01-jétől az alábbi új ellátási formák kerültek bevezetésre.  
 

Kódja  Megnevezése  Szorzója 

 00025  Intermediaer care, intézeti és otthoni tartós gépi lélegeztetést 
igénylő betegek krónikus ellátása 

 3,8 

00029  Természetes gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus 
ellátás 

 1,8 

00030  Pszichiátriai rehabilitáció „C” szint***  1,2 

00031  Pszichiátriai rehabilitáció „B” szint****  1,4 

00032  Pszichiátriai rehabilitáció „A” szint*****  1,8 
 

A beszámolási időszakon belül fontos változás, hogy a korábban méltányossági körbe 
tartozó otthoni tartós gépi lélegeztetett betegek ellátásának finanszírozása 2014. 
januártól kezdődően a krónikus fekvőbeteg szakellátás előirányzata terhére történik.  
A krónikus rehabilitációs kapacitások ellátási forma- és a finanszírozás súlyozási 
szorzója szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja be (2014. finanszírozási év 
utolsó havi adatai alapján). A krónikus súlyozási szorzókhoz tartozó ágyszámok – a 
tavalyi év ugyanazon időszakához képest – jelentősen eltolódtak a magasabb 
súlyozási szorzók felé: 
 

Megnevezés Szorzók Ágyszám 

Kapcsolódó 
osztály nappali 

kórházi 
beteglétszáma 

Ágyszám 
változás  

2014/2013 

Ápolási tevékenység 1 2 495 0 1,8% 
Krónikus ellátás 1,2 9 000 20 -1,1% 
Súlyos kp.id.sérültek,politraumat,égés-
,szept.seb.bet. rehab 3,8 390 0 2,6% 
Rehabilitációs ellátás "A" minősítésű 1,8 8 004 141 5,1% 
Rehabilitációs ellátás "B" minősítésű 1,4 1 585 348 -5,0% 
Rehabilitációs ellátás "C" Minősítés nélkül 1,2 4 518 209 -15,7% 
Hospice ellátás 1,7 200 0 0,0% 
Kómás és gerincvelősérült betegek korai 
kiemelt rehab.ell. 6,6 18 0 0,0% 
Polymorbid betegek gerontopszichiátriai 
ellátása 1,6 64 0 - 
TBC-s betegek elkülönített, őrzött 
osztályon történő kezelés 1,6 24 0 - 
Pszich. rehab. "A" szint 1,8 117 58 - 
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A beszámolási időszak teljesítményének jellemző mutatóit az alábbi táblázat foglalja 
össze: 

  
Megnevezés 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Ágyak száma (éves átlag) 27 250 26 877 26 822 26 655 

Osztályok száma 691 757 660 614 

Súlyozott krónikus nap 10 908 369 11 040 205 11 280 512 11 407 499 

Ápolási nap 8 099 327 8 361 851 8 426 323 8 431 998 

Finanszírozási esetszám 303 056 297 342 300 144 288 617 

Meghalt 25 457 25 464 25 556 25 724 

Halálozási arány 8,40% 8,56% 8,51% 8,91% 

Elszámolt teljesítménydíj (eFt) 61 124 074 61 521 923 63 165 975 63 881 993 

DMI (súlyozott ápolási nap / ápolási nap) 1.35 1.32 1.34 1.35 

Egy ágyra jutó finanszírozási díj (eFt) 2 243 2 289 2 355 2 397 

Ágykihasználtság 81,43% 85,24% 86,07% 86,67% 

 
A rendelkezésre álló kapacitás (ágyszám) kis mértékben csökkent. A finanszírozási 
esetszám a 2013. év adataival összehasonlítva 3,8 százalékkal csökkent. Az ápolási 
nap minimális mértékben növekedett és a súlyozott krónikus nap is emelkedett 1,1 
százalékkal. A kapacitás kihasználtság a megelőző időszakban mért adathoz képest 
0,6 százalékos növekedést mutat. 
 
Az uniós forrásokból megvalósuló, TIOP és ROP pályázatok keretében a rehabilitációs 
ellátások fejlesztésére befogadott szolgáltatók közül két szolgáltatóval történt 
szerződéskötés.  
 
Többletkapacitás-befogadási eljárás keretében 6 szolgáltató részére került sor 
többletkapacitás befogadásra, melyből a beszámolási időszak alatt 5 szolgáltatóval a 
szerződéskötés is megtörtént. Az év során további 1 szolgáltatóval történt a 2013. évi 
egyszerűsített eljárásban befogadott többletkapacitásként befogadott rehabilitációs 
szorzóváltásra vonatkozó szerződéskötés. 
 
Extrafinanszírozás 
 
Extrafinanszírozás a Kr. 45. §-a alapján a fekvőbeteg szakellátó egészségügyi 
szolgáltatók a betegellátást követően egyedi kiegészítő finanszírozást igényelhetnek 
részletes költségkimutatással együtt az adott ellátás befejezését követő 60 napon 
belül, amennyiben a betegellátás költsége a finanszírozott HBCs díj ötszörösét 
meghaladta.  
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A Kr-ben a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcímén 
belül az Extrafinanszírozás fedezetére 500,0 millió forint állt rendelkezésre. 
 
2014. év folyamán 13 egészségügyi szolgáltató 66 kérelme került feldolgozásra és 
azokból 56 kérelem került engedélyezésre. Az igényelbírálás során 10 eset nem felelt 
meg a finanszírozási feltételeknek, ezért azok elutasításra kerültek. Az 56 
engedélyezett igényből 52 került finanszírozásra, a fennmaradó 4 ellátási eset 
engedélyezett kiegészítő finanszírozása az éves előirányzat kimerülése miatt 
áthúzódott a 2015. költségvetési évre. Az összesen közel 95 millió forint értékű 
extrafinanszírozás 2015-ben került kiegyenlítésre. 
 
Ezen kívül 21 db, az egészségbiztosítóhoz 2014. év végén érkezett kérelem (13 TAJ) 
feldolgozása áthúzódott a 2015. évre. Ezeknek az igényeknek az értéke összesen 
95,2 millió forint, szakmai ellenőrzésük folyamatban van.  
 
A legtöbb kérelem országos intézetektől és klinikáktól érkezett be, 24 beteg esetében 
összesen 120,1 millió forint értékben, míg a legnagyobb összegű kifizetések fővárosi 
kórházak felé történtek, 12 beteg esetében összesen 289,3 millió forint értékben. 
 

Speciális finanszírozású szakellátás 

Az NM rendelet, illetve a Kr. szabályai alapján az OEP a rendelkezésre álló 
költségvetési irányzat alapján meghatározott éves keretszám erejéig finanszírozza a 
tételes elszámolású eszközök, eljárások és gyógyszerek felhasználását a kijelölt 
szolgáltatók részére. 

Az összevont szakellátás költségvetési soron belül a speciális finanszírozású 
szakellátás 2014. évi előirányzata 72 645,3 millió forint volt. Az előirányzat terhére az 
NM rendelet 1. számú melléklete szerinti tételes elszámolás alá eső egyszer 
használatos eszközök és implantátumok, az 1/A. számú melléklete szerinti tételes 
elszámolású gyógyszerek, valamint a 8. számú melléklete szerinti nagy értékű, 
országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások finanszírozására 85 044,9 
millió forint került kifizetésre. 
 
 

Tételes elszámolású eszközök és eljárások 
 

A tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszközök és implantátumok, 
valamint a nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti eljárások, beavatkozások 
finanszírozása összesen 38 319,7 millió forint kiadást jelentett a 2014. költségvetési 
évben. 
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Ezen összegből 8 252,3 millió forint a közbeszerzési eljárás alapján beszerzett 
eszközök ellenértékeként került kifizetésre, mely összeg tartalmazza: 
 

• a 2013. évi közbeszerzések útján természetben biztosított közép és belső 

fül implantátumok szerződéseinek meghosszabbítása révén beszerzett 

eszközök értékét, valamint 

• a 2014. évben lefolytatott közbeszerzés révén biztosított eszközök (közép 

és belső fül implantátum, pacemaker, ICD, szívbillentyű) 2014-ben kifizetett 

értékét. 

 

Közbeszerzési eljárás alapján beszerzett eszközökre 22,2 százalékkal magasabb 
kifizetés történt 2013-hoz képest, ez a növekedés a beszerzett eszközök 
darabszámának hasonló arányú emelkedése miatt következett be. 
 
Az OEP által nem természetben biztosított eszközökre és nagy értékű eljárásokra 
2014. évben 30 067,3 millió forint volt a kifizetés, melyből 
 

• 14 680,4 millió forint volt a kórházak által beszerzett és felhasznált 

eszközök (pl. neuropacemaker, scoliosis implantátum) utólagos 

finanszírozása, továbbá 

• 15 386,9 millió forint az elvégzett nagy értékű eljárások (transzplantáció, 

PET/CT) térítése. 

 
Előző évhez képest a nem természetben biztosított eszközökre kifizetett összeg (négy, 
újonnan finanszírozásba bevont eszköz mellett) 25,3 százalékkal nőtt, mely a növekvő 
betegszám miatt következett be. 
 
Az elszámolt transzplantációs, terápiás aferezis és fotoferezis, valamint a képalkotó 
diagnosztikai eljárásokat érintő esetszámok emelkedése, továbbá öt új eljárás 
finanszírozásba való bevonása a kifizetésekben 2013-hoz képest 17,6 százalékos 
növekedést eredményezett.  
 
Az esetszámok változását az alábbi táblázat foglalja össze: 
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Eljárás 
2013. évi 
elszámolt 
esetszám 

2014. évi 
előirányzat 

szerinti 
esetszám 

2014. évi 
elszámolt 
esetszám 

2014 
elszámolt / 

2014 
előirányzat 

szerinti 
esetszám 

2014/ 
2013 

elszámolt 
esetszám 

 
db db db % % 

Transzkatéteres aorta 
műbillentyű implantáció 

65 72 108 150,00% 166,15% 

Szívtranszplantáció 46 39 53 135,68% 115,22% 

Műszív beültetése 
transzplantációra váró 
betegnél 

37 41 26 63,41% 70,27% 

Albuminkezelésen alapuló 
májpótló kezelés 

9 90 25 27,78% 277,78% 

Májtranszplantáció 42 59 68 115,25% 161,90% 

Hasnyálmirigy transzplantáció 8 19 13 68,42% 162,50% 

Vesetranszplantáció 293 347 378 108,93% 129,01% 

Felnőtt allogén 
csontvelőtranszplantáció 

80 80 80 100,00% 100,00% 

Felnőtt autológ 
csontvelőtranszplantáció 

209 210 207 98,57% 99,04% 

Gyermek allogén 
csontvelőtranszplantáció 

33 36 29 80,56% 87,88% 

Gyermek autológ 
csontvelőtranszplantáció 

21 24 24 100,00% 114,29% 

Unrelated 
csontvelőtranszpalntáció 

57 65 69 106,15% 121,05% 

Őssejt szelekció 2 8 2 25,00% 100,00% 

Cadaver donor immunológiai 
(HLA) vizsgálat 

221 274 229 83,58% 103,62% 

Cadaver donor vércsoport és 
virológiai vizsgálat 

254 250 194 77,60% 76,38% 

Terápiás aferezis, 
haemaferezis 

4 217 4 371 4 504 103,04% 106,81% 

Fotoferezis 1 098 1 117 1 136 101,69% 103,46% 

PET/CT diagnosztika 14 247 15 648 16 255 103,88% 114,09% 

Tüdőtranszplantáció  10 0 0,00%   

Kiterjesztett 
speciális  gerincműtét 

 84 59 70,44%   

Kombinált ventro-dorsalis 
speciális gerincműtét 

 34 7 20,66%   

Kiterjesztett 
speciális  idegsebészeti 
műtétek 

 83 28 33,54%   

Kombinált speciális 
idegsebészeti műtétek 

 35 14 40,00%   

Összesen 20 939 
 

23 508 
 

112,27% 
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Tételes finanszírozású hatóanyagok 
 
A tender alapján beszerzett és a szállítók felé kifizetett gyógyszerek ellenértéke a 
2014. évben 46 101,4 millió forint volt, amely összeg tartalmazza a 2013. évről 
áthúzódó, valamint a közbeszerzési eljárás alapján a 2014. évre kötött szállítói 
szerződések alapján kifizetett összegeket: 
 

• a hatályos jogszabályoknak megfelelően beérkezett 
teljesítményjelentések alapján keletkezett kiadásokat, továbbá 
 

• azon gyógyszerek ellenértékét, melyek felhasználása az OEP és a 
szállítók között megkötött szerződésben rögzített alapmennyiséget 
nem érte el, de amely mennyiséget az OEP köteles megvásárolni. Ezen 
gyógyszermennyiséget az egészségbiztosító részére az elszámolásra 
jogosult egészségügyi szolgáltatók javára elkülönített raktárban 
helyezték el a szállítók. 

 
További 623,9 millió forint került kifizetésre az egészségügyi szolgáltatók felé, az 
általuk beszerzett humán immunglobulin felhasználások után. Tételes elszámolású 
gyógyszerre a 2014. évben összességében a 2013. évinél 26,4 százalékkal nagyobb 
összeg, 46 725,2 millió forintot fordított az OEP. 
 
A már finanszírozásban lévő 30 készítmény mellé 2014-ben további 6 készítmény 
(Inflectra, Eylea, Gammanorm, Humaglobin, Hizentra, Octagam és Privigen) került 
bevonásra. 
 
Az alábbi táblázat azon 28 készítmény egyedi szerződésben rögzített értékét 
hasonlítja össze, amely készítményeket 2013-ban és 2014-ben is természetben 
biztosított az OEP: 
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OENO Hatóanyag 

Szerződéses bruttó összeg összesen Változás 

2013. 
 (ezer Ft) 

2014. 
 (ezer Ft) 

2014/2013 

06011, 06012 pemetrexed  1 152 295,7 1 512 500,4 31,26% 

06036, 06037 bevacizumab  6 007 715,8 5 013 036,0 -16,56% 

06014 cetuximab  1 325 625,0 2 499 997,5 88,59% 

06071 panitumumab 393 179,1 1 922 209,4 388,89% 

06010 trastuzumab  4 290 238,2 4 130 277,6 -3,73% 

06061 lapatinib  312 889,5 374 012,1 19,53% 

06013 gefitinib  400 550,1 486 560,8 21,47% 

06046 erlotinib 648 251,1 921 978,8 42,23% 

06038 nelarabin  91 618,4 43 773,4 -52,22% 

06047 klofarabine 126 000,0 85 680,0 -32,00% 

06058 rituximab (HEM) 3 277 732,5 3 261 489,0 -0,50% 

06067 plerixafor 151 704,0 285 111,5 87,94% 

06060 bortezomib  2 186 184,0 2 191 123,2 0,23% 

06059 ibritumomab tiuxetan  78 728,5 17 713,9 -77,50% 

06050 cetrolizumab  1 184 820,0 1 438 080,0 21,38% 

06051 etanercept  3 956 400,0 2 983 190,7 -24,60% 

06052 adalimumab  5 670 291,9 5 249 897,6 -7,41% 

06058 rituximab (RA) 930 470,1 800 547,3 -13,96% 

06053 infliximab 4 240 797,1 3 703 801,5 -12,66% 

06054 tocilizumab  1 328 764,5 1 344 016,8 1,15% 

06055 golimumab  1 968 480,7 2 118 472,0 7,62% 

06056 ustekinumab  867 382,4 1 209 269,3 39,42% 

06042 alteplase  620 109,0 312 480,0 -49,61% 

06030, 06031 agalsidase beta  99 556,4 112 471,2 12,97% 

06032 agalsidase alfa  754 542,3 764 625,2 1,34% 

06040 ranibizumab  842 703,8 818 622,0 -2,86% 

06041 verteporfin  2,1 8,3 297,52% 

06043 palivizumab 290 850,0 872 550,0 200,00% 

 

A kiadások emelkedése 2013-ról 2014-re a finanszírozási kör bővülésével és a 
nagyobb esetszámmal indokolható. 
 
 
Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a 2013-ról 2014-re milyen arányban változott 
a tényleges kifizetések mértéke, azon készítmények tekintetében, melyek mindkét 
évben a finanszírozási körbe tartoztak: 
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OENO Hatóanyag 
Tényleges kifizetés 

2013. 
(bruttó ezer Ft) 

Tényleges kifizetés 
2014. 

(bruttó ezer Ft) 
Változás (%) 

06011, 06012 pemetrexed 1 121 001,7 1 501 143,2 + 33,91% 

06036, 06037 bevacizumab 3 971 181,1 4 996 002,6 + 25,81% 

06014 cetuximab 1 639 782,1 1 373 562,6 -16,24% 

06071 panitumumab 479 358,1 1 722 725,6 + 259,38% 

06010 trastuzumab 3 588 271,4 4 554 241,9 + 26,92% 

06061 lapatinib 293 485,5 344 421,0 + 17,36% 

06013 gefitinib 79 509,9 432 821,8 + 444,36% 

06046 erlotinib 662 689,1 812 945,0 + 22,67% 

06038 nelarabin 14 377,4 49 623,5 + 245,15% 

06047 klofarabine 25 200,0 42 840,0 + 70,00% 

06058 rituximab 3 540 933,0 4 377 438,3 + 23,62% 

06067 plerixafor 121 277,7 188 395,7 + 55,34% 

06060 bortezomib 1 902 857,9 2 621 324,7 + 37,76% 

06059 
ibritumomab 

tiuxetan 
27 226,9 8 856,9 -67,47% 

06050 cetrolizumab 1 455 968,5 1 096 985,4 -24,66% 

06051 etanercept 3 527 319,6 3 233 224,4 -8,34% 

06052 adalimumab 4 753 536,6 6 645 930,9 + 39,81% 

06057 abatacept 78,2 42 353,2 + 54037,25% 

06053 infliximab 3 499 301,6 4 336 896,6 + 23,94% 

06054 tocilizumab 1 236 877,7 1 327 763,6 + 7,35% 

06055 golimumab 1 722 327,3 2 169 065,6 + 25,94% 

06056 ustekinumab 893 799,4 1 146 247,2 + 28,24% 

06042 alteplase 427 329,0 319 813,2 -25,16% 

06030, 06031 agalsidase beta 119 922,0 110 343,8 -7,99% 

06032 agalsidase alfa 519 002,0 807 678,7 + 55,62% 

06040 ranibizumab 741 305,2 754 923,7 + 1,84% 

06041 verteporfin 0,5 3,2 + 558,30% 

06043 palivizumab 290 850,0 864 065,9 + 197,08% 

06044 
humán 

immunglobulin 
248 330,4 745 442,2 + 200,18% 

 36 903 099,8 46 627 080,5 + 26,35% 

 

Finanszírozási technikák 
 

Alapvetően kétféle finanszírozási technikát különböztetünk meg: 
 

I. Közbeszerzési eljárás alapján az OEP által beszerzett, így az egészségügyi 
szolgáltatók részére természetben biztosított eszközök, gyógyszerek. Az így 
beszerzett tételek ellenértékét az egészségbiztosító nem a szolgáltató, 
hanem a szerződött szállító részére fizeti meg. 
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II. Számlás eszközök, gyógyszerek valamint eljárások, melyek esetében az 
OEP az elvégzett ellátások után járó finanszírozást a kórházak részére 
utalja. 

 
A Kr. 43. § (3) és (4) lehetőséget nyújt a finanszírozó részére az eszközök és 
hatóanyagok természetben történő biztosítására. Néhány nagyértékű eszköz és szinte 
valamennyi gyógyszer esetében az OEP – közbeszerzési eljárást követően – 
természetben biztosítja az elszámolásra jogosult egészségügyi szolgáltatók részére a 
betegek ellátásához szükséges eszközöket, (szívbillentyű, cochleáris implantátum, 
pacemakerek, ICD, elektródák) valamint gyógyszereket, melyeket a szállítók, 
forgalmazók közvetlenül az egészségügyi szolgáltatók részére juttatnak el. 
 
A nagy értékű eljárások (transzplantációk, PET/CT ellátások), valamint egyszer 
használatos eszközök (pl. HALO készülék, orbitalis implantatum) és egyes 
gyógyszerkészítmények (primer immunhiányos állapotok kezelésére szolgáló 
immunglobulinok) esetében az OEP az egészségügyi intézmények által elvégzett 
ellátásokat, felhasznált eszközöket illetve tételes finanszírozású gyógyszereket 
utólagosan, havonta megküldött teljesítményjelentés részeként jelentik az OEP felé. 
Az eszközöket és gyógyszereket a kórházak szerzik be. Ezek költségét az elvégzett 
ellenőrzés és elszámolás alapján az OEP megtéríti az intézmény számára.  
 
Főbb jogszabályváltozások 
 

Az NM rendelet 1/a. mellékletét érintő, 2014. január 21-étől érvényes változás miatt 
egy új hatóanyaggal (aflibecept) bővült a tételes finanszírozású gyógyszerek listája. A 
2014. év folyamán továbbá befogadásra került az infliximab hatóanyag bioszimiler 
készítménye is. 
 
Az NM rendelet 1. számú melléklet Tételes elszámolás alá eső egyszer használatos 
eszközök és implantátumok jegyzéke 2014. január 21. napjától az alábbi eszközökkel 
bővült:  

• video-thoracoscopos mellkasi (VATS) műtétek során használt varrógépek és 
tárak, 

• kolorectális laparoszkópos bélműtétek során használt varrógépek és tárak, 

• húgyhólyag műtétei során használt varrógépek és tárak. 
 
Az NM rendelet 8. számú melléklet a nagy értékű, országosan nem elterjedt műtéti 
eljárások, beavatkozások díjtételeinek jegyzéke 2014. január 21-étől az alábbiakkal 
egészült ki: 

• tüdőtranszplantáció, 

• kiterjesztett speciális gerincműtét, 

• kombinált ventro-dorsalis speciális gerincműtét, 

• kiterjesztett speciális idegsebészeti műtétek, 

• kombinált speciális idegsebészeti műtétek. 
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Az OEP valamennyi új eszköz és eljárás elszámolására jogosult egészségügyi 
szolgáltatóval finanszírozási szerződést kötött. Az intézmények részére biztosított 
pénzügyi keret felosztása során az OEP kikérte a Szakmai Kollégium illetékes 
Tagozatainak véleményét is. 
 
Elszámoló rendszer 
 
Jelenleg az OEP a tételes finanszírozású eszközök és eljárások vonatkozásában egy ún. 
offline elszámolási rendszert működtet. Ennek lényege, hogy az egészségügyi 
szolgáltatók által elvégzett ellátások jogszabályban (Kr.) rögzített részletezettségű 
adatait a kórház rögzíti. Az adatokat tárgy hónapot követő hó 5. napjáig az e-jelentés 
rendszerén keresztül küldi meg az OEP részére. 
 
A tételes finanszírozású hatóanyagok vonatkozásában online jelentő felületet biztosít 
az OEP az egészségügyi szolgáltatók számára. A jelentőrendszer - az ún. 
adatlap.oep.hu címen - 2012. február 1-jétől kezdte meg működését. Az első néhány 
hónap tapasztalatai alapján a jelentőfelület megújításra került, és 2012. szeptember 
3-ától elindult a ma is használt teteles.oep.hu felületen a megújult online jelentési 
rendszert. A szakmaspecifikus egészségügyi adatlapok részben a finanszírozás alapját 
képező elszámolási bizonylatként szolgálnak, részben a szakma képviselőivel 
folytatott konzultációk alapján elvégzett fejlesztések nyomán olyan adatok gyűjtésére 
alkalmas, amelyek a kezelések alakulásáról teljes körű, naprakész információt 
nyújthatnak mind a finanszírozó OEP, mind a szakma számára. A jelentő rendszer 
fejlesztésének célja, hogy segítséget adjon a felhasznált nagy értékű eszközök, 
gyógyszerek, eljárások forrásainak hozzárendelésében, vagy újraelosztásában, 
továbbá, hogy megalapozott információkat nyújtson. 
 
Implantátum regiszter 
 

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 
2013. évi CXXVII. törvény megteremtette a Központi Implantátumregiszter 
létrehozásának jogszabályi alapját. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
(Eü. tv.) 2014. január 1. napján hatályba lépő 101/C. §-a alapján valamennyi 
(közfinanszírozott és OEP-pel kötött finanszírozási szerződéssel nem rendelkező) 
egészségügyi szolgáltató az implantátum beültetéséről, kivételéről és cseréjéről 
köteles az OEP által működtetett informatikai felület alkalmazásával nyilvántartást 
vezetni. Az Eü. tv. 101/B és 101/C pontjai alapján a Központi Implantátumregiszter 
technikai hátterét az OEP biztosítja. A jogszabályban előírt kötelezettségeinek eleget 
téve, a 2013. évi informatikai fejlesztés eredményeként 2013. decemberben teszt 
jelleggel, 2014. január 1-jétől élesben is elindította a Központi implantátum regiszter 
on-line rendszerét (impreg.oep.hu). 
 
Az OEP jogszabályban rögzített kötelezettsége az informatikai on-line rendszer 
működtetése. A Központi Implantátumregiszterrel kapcsolatban felmerülő kérdések 
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és észrevételek kezelését az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 
végzi, mellyel folyamatos az együttműködés. 
 
Összességében a 2013. évhez képest a speciális finanszírozású szakellátás 
előirányzata (a 2014. december 19-ei döntést követően) 13,3 százalékkal emelkedett. 
Mindemellett az új befogadások révén a tételesen finanszírozott hatóanyagok száma 
30-ról 36-ra, az egyszer használatos eszközök valamint eljárások köre három új 
eszközzel, illetve öt új eljárással bővült 2014-ben. A finanszírozási kör bővülése 
mellett emelkedő betegszámmal kell számolni, különösen az onkológiai és 
gyulladásos készítmények terén, valamint az életmentő kardiológiai eszközök 
felhasználása és a transzplantációs eljárások vonatkozásában. 

 
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás 

 
A 2014. évi gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatásra fordított kiadás 
4 258,3 millió forint volt, amely 58,3 millió forinttal, 1,4 százalékkal volt több az 
előirányzathoz képest. Az előző évhez viszonyított tényleges kifizetés 152,4 millió 
forinttal, 3,7 százalékkal emelkedett. 
 

Anyatej ellátás 
 

A 2014. évi anyatej ellátás támogatásra fordított kiadás 110,7 millió forint volt, 
89,3 millió forinttal, 44,7 százalékkal kevesebb az előirányzatnál. Az előző évhez 
viszonyított tényleges kifizetés 30,8 millió forinttal, 21,8 százalékkal csökkent. 
 

Gyógyszertámogatás 
 

A Kt. a gyógyszertámogatási jogcímcsoportra összesen 294 114,0 millió forintot hagyott 
jóvá, amely az átcsoportosításokat követően 307 114,0 millió forintra módosult. 
  
A jogcímcsoportot az alábbi előirányzat-módosítások érintették: 
 

• A jogcímcsoporton belül a gyógyszertámogatás kiadásai jogcím eredeti 
előirányzata 222 414,0 millió forint volt, mely 1 433,0 millió forinttal több, mint 
a 2013. évi eredeti előirányzat (220 981,0 millió forint). A gyógyszertámogatás 
kiadásai jogcím módosított előirányzata 286 454,0 millió forint lett. 
 
Év közben a gyógyszertámogatás kiadásai jogcímről a speciális beszerzésű 
gyógyszerkiadásra miniszteri hatáskörben 500,0 millió forintot átcsoportosítása 
történt meg.  
A gyógyszertámogatás céltartalékról a gyógyszertámogatás kiadásai jogcímre 
tárgyév novemberében 45 040,0 millió forintot, majd ezt követően 
decemberben 6 000,0 millió forintot csoportosítottak át. 
A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 
2014. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1684/2014. (XI. 
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26.) Korm. határozat alapján a gyógyszertámogatás kiadásai jogcím módosított 
előirányzata 13 000,0 millió forint összeggel megemelésre került, így az év végi 
módosított előirányzat 286 454,0 millió forint volt. A tárgyévi teljesítés 
Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímen 286 369,0 millió forint volt. 
 
A jogcímen a 2014. évben történt elszámolások közül 2 446,3 millió forint 
összegű kifizetés 2015-ben teljesült. 
 
Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím keretén belül az előirányzott  
1 200,0 millió forintból 404,9 millió forint került kiutalásra finanszírozási előleg 
keretén belül, melyből összességében 4,5 millió forintot – haláleset 
következtében – nem fizetett vissza egy gyógyszertár. 
 
A gyógyszertámogatási kiadások növekedésének megfékezése érdekében az 
elmúlt év folyamán több alkalommal és több gyógyszercsoport esetében került 
sor a referencia támogatási rendszerek újraszámolására. Így a hatóanyag- és 
terápiás referencia támogatások 4 alkalommal, az LMWH készítmények 
referencia támogatása 2 alkalommal, míg a biológiai gyógyszerekre vonatkozó 
referencia támogatás 1 alkalommal lett újraszámolva a gyártók és forgalmazók 
vaklicit során adott árcsökkentéseinek eredményét hasznosítva. 
 
Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata terhére egyedi méltánylást 
érdemlő körülmények esetére a költségvetési törvény (nem önálló 
élőirányzatként) 1 300,0 millió forint kiadást irányzott elő. E címen 2014. év 
folyamán 8 094,4 millió forint került kifizetésre. A növekedés hátterében a 
megnövekedett számú beteg igény áll, mely az új hatóanyagú, saját területén 
egyedülálló, a jelenleg támogatott gyógyszerekkel össze nem hasonlítható 
eredményességű készítmények hozzáférését biztosítja. 
 
A közgyógyellátás keretében kiszolgált gyógyszerek támogatására 2014. évben 
28 236,1 millió forint lett kifizetve. Ez az összeg 1 645,3 millió forinttal, azaz 5,5 
százalékkal marad el a 2013. évi hasonló célú felhasználástól. 
 
A speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 2014. évi eredeti előirányzata 
15 700,0 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat pedig 
16 200,0 millió forint volt. A speciális beszerzésű gyógyszerkiadásra a 2014. 
évben 15 935,0 millió forint kifizetésére került sor, mely összeg az eredeti 
előirányzatot 1,5 százalékkal haladja meg. A jogcímen a 2013. évi 
felhasználáshoz képest 10,0 százalékos felhasználás növekedés volt 
tapasztalható a Hepatitis C kezelések emelkedése következtében. 
 
A gyógyszertámogatás céltartalék felhasználását a Kt. 18 §-a az alábbiakban 
szabályozza. A céltartalék törvényi előirányzata azt szolgálja, hogy az év közben 
beérkezett gyártói befizetések felhasználhatóak legyenek a kiadások 
finanszírozására. Ennek megfelelően, év közben a gyógyszertámogatás 
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céltartalék jogcímcsoportról 45 040,0 millió forint, a későbbiekben további 
6 000,0 millió forint a gyógyszertámogatás kiadásai jogcímre, valamint további 
500,0 millió forint a speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcímre került 
átcsoportosításra.  

 
Gyógyszer méltányossági kifizetések 

 
Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata terhére egyedi méltánylást érdemlő 
körülmények esetére a költségvetési törvény (nem önálló élőirányzatként) 1 300,0 
millió forint kiadást irányzott elő. E címen 2014. évben 8 094,3 millió forint került 
kifizetésre. A felhasznált összeg a 2013. évben hasonló célra történt felhasználásnál 
3 600,4 millió forinttal magasabb.  
Részletes, az egyes gyógyszerek forgalmának elemzésére is kiterjedő vizsgálatot csak 
a vényforgalmi szemléletben összesített adatokon tudunk végezni.  
 
Az elmúlt években az egyedi méltányossági jogcímen kifizetett TB támogatásait – 
negyedéves bontásban – a következő diagram mutatja. 
 
 

 
 
 
Az ábrából jól látható, hogy 2013. év elejétől az egyedi méltányossági támogatás 
formájában kifizetett TB támogatás összege folyamatosan növekszik. A növekedés 
hátterében az új hatóanyagú, saját területén egyedülálló, a jelenleg támogatott 
gyógyszerekkel össze nem hasonlítható eredményességű, de a TB támogatásba be 
nem fogadott készítmények egyedi méltányossági keretében történő TB 
támogatásának növekedése található. 
 
2014-ben  4 050 betegnek biztosítottunk támogatást, mely 26 százalékkal több, mint 
az ezt megelőző évben (3205 beteg). Egyedi támogatással bíró készítmények 
forgalmának megközelítőleg 7,0 százaléka az Európai Unióban nem törzskönyvezett 
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készítményből (un. egyedi import készítmény) származó forgalom, ez a 278 
készítményeknek közel egyharmada. Az elmúlt évben az onkológiai indikációkra több 
mint 4 300,0 millió forint támogatás kifizetése történt meg az egyedi méltányosság 
keretében.  
 
Az elmúlt évek során a kérelmek száma az alábbiak szerint alakult: 

 

  

2010. 

év 

 (db) 

2011. 

év 

 (db) 

2012.  

év 

 (db) 

2013.  

év 

(db) 

2014.  

év 

 (db) 

összes kérelem 5741 2904 3069 3441 6054 

engedély 3407 1940 1685 2511 4985 

elutasítás 677 434 448 447 448 

megszüntető 439 122 68 154 111 

más szervezeti egységhez történő átadás 196 50 23 63 44 

 

A jelentős növekedést mutató egyedi méltányosság jogcím változásának hátterében 
részben a tavalyi évben 18 innovatív, igen magas támogatáskiáramlást eredményező, 
főleg onkológiai megbetegedésekben alkalmazható készítmény támogatása állt. A 
2014-ban az egyedi jogcímen a legnagyobb TB kiáramlást okozó 10 készítmény 
támogatása tették ki a jogcímre kifizetett TB támogatás 41,0 százalékát, ami 506 
beteg ellátását jelentette. 
 
2014. év folyamán a 25 legjelentősebb támogatáskiáramlást generáló, egyedi 
méltányosságban támogatott készítményt összefoglaló táblázat a következő oldalon 
található. Megjegyzendő, hogy ezekre a készítményekre történt az Egyedi 
méltányossági TB támogatás kifizetések több mint 75,0 százaléknak a kifizetése. 
A legtöbb ilyen jogcímen történt kifizetés a Zytiga, Zelboraf, Adcetris, Duodopa és a 
Stivarga esetében történt, míg a legmagasabb egy betegre kifizetett értékek a 
Novothirteen, Zavesca, Orfadin, Ilaris, Remodulin és Adcetris termékekhez köthető.  

 
Gyógyászati segédeszköz támogatás  

 
A gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím-csoport eredeti előirányzata 2014. 
évben 51 300,0 millió forintban került megállapításra. Az 56 120,0 millió forint 
módosított előirányzatból 2014. évben 55 947,7 millió forint kifizetés teljesült, amely 
4 647,7 millió forinttal 9,1 százalékkal több az eredeti előirányzatnál és 4 488,5 millió 
forinttal 8,7 százalékkal több az előző évi teljesítésnél. 2015-ben 346,5 millió forint 
összegű 2014. évi kifizetés elszámolása történt meg.  
 

Az egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím eredeti előirányzata 45 000,0 
millió forint volt.  
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A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2014. év 
végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1684/2014. (XI. 26.) Korm. 
határozat alapján az egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás jogcím módosított 
előirányzata 4 100,0 millió forint összeggel megemelésre került, így az év végi 
módosított előirányzat 49 100,0 millió forint volt. A jogcímről 49 098,5 millió forint 
került kifizetésre.  
 
A kötszertámogatás jogcím tárgyévi előirányzata 6 000,0 millió forint volt, mely 
jogcímre év közben a gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása jogcímről 
további 180,0 millió forint került miniszteri hatáskörben átcsoportosításra.  

A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2014. év 
végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1684/2014. (XI. 26.) Korm. 
határozat alapján a kötszertámogatás jogcím módosított előirányzata 720,0 millió 
forint összeggel megemelésre került, így az év végi módosított előirányzat 6 900,0 
millió forint volt. A jogcímről 6 739,7 millió forint került kifizetésre.  
 

A gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása jogcím előirányzata 
300,0 millió forint volt. Év közben a jogcímről 180,0 millió forintot került 
átcsoportosításra a kötszertámogatás jogcímre, így a gyógyászati segédeszköz 
kölcsönzés támogatása jogcím év végi előirányzata 120,0 millió forintra módosult. A 
gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása jogcímről év végéig 109,5 millió 
forint került kifizetésre. 

 
A gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére egyedi 
méltánylást érdemlő körülmények esetére a költségvetési törvény (nem önálló 
előirányzatként) 1 300,0 millió forint kiadást irányzott elő.   
 
Egyedi méltányossági támogatás formájában 2014. évben 842,4 millió forint került 
kifizetésre, mely 457,6 millió forinttal marad el a tervezettől és a felhasznált összeg a 
2013. évben hasonló célra történt felhasználásnál 224,1 millió forinttal azaz 36,2 
százalékkal magasabb. 
 
A közgyógyellátás keretében gyógyászati segédeszközök a gyógyászat segédeszköz 
jogcímcsoport esetében a kiszolgált eszközök támogatására 2014. évben 11 175,8 
millió forint lett kifizetve. Ez az összeg 46,2 millió forinttal, azaz 0,4 százalékkal marad 
el a 2013. évi hasonló célú felhasználástól. 
 

Szakmai ellenőrzés 
 
A 2014. éves országos ellenőrzési terv kialakításakor az OEP szakmai ellenőrzése 
vállalta, hogy folytatja a bázis ellenőrzést, amelynek célja, hogy az országos ellenőrző 
apparátus 5 év alatt valamennyi egészségügyi szolgáltatóhoz eljusson.  Mindezt 
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arányosan tervezve, évente a szolgáltatói szegmens 20 százaléka kerül leellenőrzésre, 
konkrétan definiált kiválasztási módszertan szerint. 
 
A 2014. évi bázis ellenőrzés 
A vizsgálat 2014-ben is alapvetően átvilágító, feltáró jellegű volt. Amennyiben az OEP 
ellenőrző munkatársai szabálytalanságot észleltek, úgy szolgáltató-barát konzultációs 
jelleggel adtak javaslatot a hibás gyakorlat korrigálására, pontosabb működés 
kialakítására. Az ellenőrzés 2014-ben sem a szankcionálandó szabálytalanságok 
keresésére irányult. Az ellenőrzésbe vont szolgáltatók egy jól definiált módszertan 
szerint kerültek kiválasztásra. Az ellenőrzés 2014-ben is 5 blokkban történt, amely 
során az alábbi ellátási szegmensek ellenőrzésére került sor: 
1. blokk: fekvőbeteg szakellátás 
2. blokk: járóbeteg szakellátás+gyógyászati segédeszköz utalványozási gyakorlat 
3. blokk: fogászati alap- és szakellátás 
4. blokk: háziorvosi alapellátás+otthoni szakápolás és hospice ellátás elrendelésének 
gyakorlata 
5. blokk: betegszállítás 
 
Az ellenőrzések lezárultak és a területi hivatalok visszajelzése alapján megállapítható, 
hogy a szolgáltatók pozitívan fogadták az ellenőrzés munkatársait.  A bázis ellenőrzés 
elérte célját, a szolgáltatók bizalommal fordulnak az OEP-hez és ez ismételten 
megerősíti, hogy ezt a munkát folytatni szükséges. A kibővített bázis ellenőrzésen túl 
számos, döntően az OEP szervezeti egységeitől, hatóságoktól érkezett megkeresések 
valamint egyedi bejelentésekből, panaszokból egyaránt kezdeményezett az OEP 
szakfőosztálya átfogó ellenőrzéseket. 
 
Országos kórházi összehasonlító ellenőrzés   
A Szaktárca kérésének eleget téve rendelt el az OEP egy országos átfogó ellenőrzést 
2013. őszén, melynek célja, hogy a legnagyobb betegellátási forgalommal rendelkező 
kórházakról összehasonlítható információkkal rendelkezzen, amely viszonyítási alapul 
szolgálhat működésük tárgyilagos megítéléséhez. Az ellenőrzés, amely két részből állt, 
áthúzódott 2014-re. 
 
Az intézmények vezetői egy üzemgazdasági szemléletű kérdőív kitöltésével 
nyilatkoztak a kórházak fontosabb gazdálkodási paramétereiről, a kontrollingben 
használatos jellemző mutatókról. Ezzel párhuzamosan egy átfogó helyszíni orvos 
szakmai ellenőrzésre került sor, amely alapvetően a fekvőbeteg szakellátási esetek 
validitásának a vizsgálatára terjedt ki.  
 
2014. további ellenőrzései 
Az OEP Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztálya (EOSZEF) a 
társfőosztályi megkeresések alapján több nagyobb volumenű ellenőrzést 
kezdeményezett.  

• A Speciális Finanszírozási Főosztály kérésére ellenőrzést végzett a primer 
immunhiányos állapotok (PID) szubsztitúciós kezelésére alkalmazott humán 
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immunglobulin készítmények alkalmazásával kapcsolatban, a colorectalis 
carcinóma terápiájában alkalmazott 3 hatóanyag (cetuximab, 
panitumumab, bevacizumab) finanszírozhatóságához kapcsolódóan, 
valamint a palivizumab alkalmazásával kapcsolatban. 

• Több nagyobb volumenű gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel 
kapcsolatos ellenőrzés is zajlott, amelyeket részben az Ártámogatási 
Főosztály felkérésére, részben utóellenőrzés keretében, valamint a területi 
hivatalok jelzése alapján indított az EOSZEF. Vény- és készletellenőrzésre 
került a NUTROPINAQ gyógyszerkészítmény elszámolt forgalma, mely a 
gyártó nyilvántartása szerint jelentősen eltért az általuk értékesített 
forgalomtól. Az eltérés vény- és készletellenőrzés keretében lett vizsgálva. 
Szintén vény- és készletellenőrzéssel vizsgálta a roziglitazonnak a 
készítmény forgalomba hozatali engedélyének visszavonását követő 
elszámolásai okát. Szintén az Ártámogatási Főosztály kérésére ellenőrizte 
az EOSZEF egy budapesti patikában jelentősen megugrott Xanax tabletta 
forgalmát, melynek során szabálytalan felírások igazolódtak. 

• AZ EOSZEF előző évi patikai készletellenőrzéseit folytatva utóellenőrzéseket 
folytatott le azokban a patikákban, ahol nagymértékű készleteltérés 
mutatkozott. Az ellenőrzés helyszíni orvosszakmai ellenőrzéssel párosult a 
felíró orvosoknál, betegdokumentációk átvizsgálásával, és az érintett 
biztosítottak nyilatkoztatásával. A feltárt szabálytalanságok nyomán a NAV 
nyomozást rendelt el. 

• Szintén bejelentés alapján tárt fel az OEP szabálytalan, szakképesítés 
hiányában történt gyógyszerfelírást több kórházban.  

• Bejelentésre indult ellenőrzés egy idősotthonban felíró pszichiáter 
szakorvos tevékenységével kapcsolatban. A fiktív gyógyszerfelírások és 
elszámolások igazolódtak, emiatt büntető feljelentés megtételére is sor 
került.  

• Több, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos ellenőrzés is történt. 
Országosan került ellenőrzésre a Meyra antidecubitus ülőpárnák 
forgalmazása, betegnyilatkozatok felvételével. 

• Egy gyógyászati segédeszköz forgalmazóval kapcsolatban szintén 
betegszintű adatfelvétel igazolt fiktív kötszer kiszolgálást, amelynek 
igazolására az EOSZEF ellenőrzést rendelt el a felíró orvosok irányában.  

• Az OEP ellenőrzést folytatott üzemi balesettel összefüggésben rendelt   
gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatban. Az ellenőrzés a betegtérítési 
díjakról kiállított bizonylatok szabálytalanságát tárta fel néhány 
forgalmazónál, amelyről a tájékoztatást az illetékes NAV felé az OEP 
megtette. 

• Panaszbejelentés alapján indult ellenőrzés C1 és C2 típusú egyedi készítésű 
gyógycipők kiszolgálásához kapcsolódóan, a felíró orvosok munkahelyén és 
a forgalmazónál, illetve betegnyilatkozatok felvételére is sor került. Az 
ellenőrzés feltárta, hogy felírt C2 ortopédcipő számos esetben nem felelt 
meg a jogszabályi előírásnak.  
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• Az Országos Mentőszolgálat győri betegirányító egysége élt panasszal 2 
betegszállító szolgáltatóval kapcsolatban. A betegszállító cégek nem a 
jogszabályokban valamint a szerződésükben foglaltak  szerint látták el 
feladataikat. A bejelentésre ellenőrzés indult. A szolgáltatók az ellenőrzést 
követően felmondták a finanszírozási szerződésüket. Az OEP záró-
ellenőrzés lefolytatását kezdeményezte. 

• NAV megkeresésre is indított ellenőrzést az OEP egy hévízi gyógyfürdőben 
nyújtott gyógyászati ellátásokkal kapcsolatban, mert felmerült a gyanú, 
hogy a szolgáltatónál nincsen megfelelő képesítéssel rendelkező 
szakember. A vizsgálat még nem zárult le. 

• Adatszolgáltatás is  történt a NAV felé  egy gyógyászati segédeszköz 
forgalmazó céggel kapcsolatos panaszbejelentés miatt. 

 
A szakmai ellenőrzés 2014-ban számokban 
 

Ellenőrzés indoka Ad hoc 
Országos 

ellenőrzési 
terv szerint 

TH saját 
hatáskörében 

indított 
Összesen 

Elemzés 177 1214 2281 3672 

Hivatalos megkeresés 136 1825 160 2121 

Korábbi ellenőrzés 3 16 57 76 

Közérdekű bejelentés 29 1 5 35 

Panasz 25 - 10 35 

Összesen 370 3056 2513 5939 

 
Az OEP 2014-ben 5 939 helyszíni szakmai ellenőrzést folytatott országszerte, ezek egy 
része közérdekű bejelentésre, panaszra indult. A beérkezett panaszok közül 
kiemelhető a betegszállítással kapcsolatban tett nagyszámú biztosítotti panasz. 
Betegéletútban felfedezett vitatott ellátásokkal kapcsolatban is számos ellenőrzés 
történt, amely egyaránt érintett fekvő, járóbeteg szakellátást, fürdőgyógyászati 
ellátásokat, továbbá vitatott gyógyszerfelírásokat egyaránt. Ezek minden esetben 
kivizsgálásra kerültek. Az elmúlt évben fogászati kezeléssel összefüggésben is számos 
megkeresés érkezett, ami összefügg egyes fogtechnikai eszközök egyedi 
méltányossági kérelmének elbírálásával.  
 

Utazási költségtérítés 
 

Az utazási költségtérítés címen az E. Alap 2014. évi költségvetési előirányzata 
5 240,0 millió forint, a tényleges kiadás 5 201,2 millió forint volt, ami az előirányzat 
összegénél 38,8 millió forinttal kevesebb, azonban a 2013. évi kiadáshoz képest 233,7 
millió forint emelkedést mutat. Az emelkedés a közlekedési társaságok által 
megemelt menetjegyárakkal magyarázható. 
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A nemzetközi egyezményekből eredő kiadások és külföldön történő ellátások 

 
A nemzetközi egyezményekből eredő kiadások és külföldön történő ellátások kiadási 
jogcímcsoporton belül egyrészt a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások, 
másrészt a külföldi sürgősségi gyógykezelések költségei kerültek elszámolásra. A 
jogcímcsoport teljesítése a 2014. évben 12 049,6 millió forint volt, amely az 
előirányzatot 2 498,4 millió forinttal, az előző évi tényadatot 5 039,2 millió forinttal 
haladta meg. A jogcímcsoporton belül a 2013. évhez képest új előirányzatként jelent 
meg a külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése elnevezésű előirányzat, 
valamint a 2013. évben még a pénzbeli ellátások között nyilvántartott, külföldön 
igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások előirányzat 
átvezetésre került ebbe a jogcímcsoportba. 

A nemzetközi egyezményekből eredő kiadások Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül 
és Sürgősségi ellátás EGT-n kívül jogcímeinek a kiadásai 2014. évben összesen 
10 034,7 millió forintot tettek ki a 6 551,2 millió forintos előirányzattal szemben. A 
teljesítésen belül a legnagyobb arányt (96,9 százalék) az EU-val kapcsolatos 
elszámolások jelentették. A teljesítés az előző évhez képest 3 200,7 millió forintos 
növekedést mutat. A nemzetközi egyezményekből eredő kiadások magukban 
foglalják: 

• azon országok biztosítottainak magyarországi sürgősségi ellátásainak 
költségét melyekkel hazánknak hatályos egészségügyi tárgyú megállapodása 
van,  

• a hatályos magyar-montenegrói, magyar-bosnyák, magyar-horvát, valamint a 
magyar-szerb kétoldalú elszámolásos egyezmények értelmében, a 
Magyarországon felmerült sürgősségi ellátások finanszírozási kiadásait, 
valamint a montenegrói, bosnyák, horvátországi és szerbiai 
egészségbiztosítási összekötő szervek részére a magyar biztosítottak 
montenegrói, boszniai, horvátországi és szerbiai sürgősségi ellátása után 
felmerült kinti költségek OEP részéről történő megtérítését,  

• a közösségi szabályok alapján az EGT állampolgárok magyarországi orvosilag 
szükséges ellátásainak költségét (magyar biztosítási jogviszonnyal 
rendelkezők esetén teljes körű ellátás is beleértendő), 

• a közösségi szabályok alapján az EGT tagállamok betegbiztosítási összekötő 
szerveitől beérkező megtérítési igényekben feltüntetett költségek teljesítését 
(magyar biztosítottak külföldön történő ellátása). 

 
A külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése 1 000,0 millió forintos 
előirányzaton a 2014. évi teljesülés mindössze 0,3 millió forint volt. 

 
A külföldön történt speciális egészségügyi ellátások előirányzat terhére történik a 
külföldi sürgősségi ellátások költségeinek utólagos megtérítése, amelynek gyakorlata 
az Ebtv. 27.§ alapján Magyarország EU-csatlakozása után is változatlan maradt. A 
korábbi gyakorlaton túl azonban valamennyi olyan EGT tagállamban nyújtott ellátás is 
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ide tartozik, amelyet a magyar állampolgárok megfelelő formanyomtatvány 
hiányában térítési kötelezettség mellett vettek igénybe. A közösségi rendelet alapján 
azonban ez utóbbi esetben nem a magyar belföldi költség mértékét, hanem azt az 
összeget kell visszatéríteni, amelyet a kisegítő teherviselő fordított volna az ellátásra 
akkor, ha azt a megfelelő formanyomtatvánnyal vették volna igénybe. A 
visszatérítendő összeg a magyar belföldi költség helyett a külföldi biztosító által 
meghatározott összeg (a kinti finanszírozási mérték) lett, amely jóval magasabb 
értékű a magyar költségeknél. Ezen előirányzat terhére történik az Ebtv. 27.§ (5) 
alapján, a külszolgálatot teljesítők 85 százalékos elszámolása is. 
 
A 2014. évi előirányzat 300,0 millió forint, ezzel szemben a teljesítés 200,9 millió 
forint volt. A felhasználás több, mint 67,1 százalékát, 134,9 millió forintot a 
külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők 85,0 százalékos elszámolása adta. A 
magyar biztosítottak utólagos költségmegtérítése a 2013. évi teljesítéshez képest a 
2014. évben, 20,2 millió forintról 65,9 millió forintra növekedett. 
 
A külföldi gyógykezelés címén 1 700,0 millió forintos előirányzattal szemben a 
teljesítés 1 813,7 millió forint volt, amely az előirányzathoz képest 113,7 millió 
forinttal, az előző évi teljesítéshez képest 248,1 millió forinttal magasabb. Tekintettel 
az uniós elszámolás szabályaira, a 2014. évben kifizetett fenti összeg a 2-3 évvel 
korábban igénybe vett ellátásokra vonatkozik. A magyar biztosítottak részére a 
külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) 
Korm. rendelet, valamint a külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól 
szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet alapján külföldön történő gyógykezelés 
abban az esetben valósulhat meg, amennyiben Magyarországon nincsenek meg a 
gyógyulás feltételei és a külföldi ellátással esély lehet a gyógyulásra.  
 
2014. évben 602 külföldi gyógykezelésre vonatkozó kérelem került elfogadásra. Az 
elmúlt évben a kiadások tekintetében a változás a költségigényesebb ellátások felé 
mozdult el, de az alacsonyabb költségű ellátások száma is, mint például a molekuláris 
genetikai vizsgálat, növekedett. A kiadott engedélyek alapján Svájcban, a zürichi 
klinikán 12 fő összetett gerincműtétét, továbbá 40 fő DOTATOC kezelését jellemzően 
a baseli centrumban végezték el. 2014. évben az Amerikai Egyesült Államokban 18 fő 
esetében történt magas költségigényű ellátás. 2014. évben 23 magyar biztosított 
tüdőtranszplantációja valósut meg a bécsi Allgemeines Krankenhausban, élődonoros 
májtranszplantációra pedig 12 esetben került sor Essenben és Kielben. Eredményes 
keresést követően 81 esetben történt őssejt készítmény Magyarországra történő 
szállítása, melyet követően az allogén őssejt átültetés magyarországi egészségügyi 
intézményben történt. 
Magyarország Eurotransplant tagságával összefüggésben a 300,0 millió forintos 
előirányzattal szemben mindösszesen 246,4 millió forint került felhasználásra.  
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Természetbeni ellátások céltartaléka 
 
2014. évben a Kt. 3 800,0 millió forint előirányzatot tartalmazott a természetbeni 
ellátások céltartalékára, amelynek felhasználásáról a 17. § (3) bekezdés rendelkezett. 
Ennek megfelelően a teljes összeg átcsoportosításra került a gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímre. 
 

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 
 
Az alcím együttes felhasználása 12 898,1 millió forint volt, amely az előirányzatnál 
211,9 millió forinttal kevesebb, az előző évi tényszámnál pedig 73,3 millió forinttal 
több. 2014. évben az egészségbiztosítás egyéb kiadásai jogcím tartalmazta az 
orvosspecifikus vények előirányzatát is. 
 
A kifizetőhelyeket megillető költségtérítés jogcímre fordított kiadás 1 363,7 millió forint 
volt, amely az előirányzatot 10,9 millió forinttal, az előző évi tényszámot 14,1 millió 
forinttal haladta meg. 
 
A postaköltség tárgyévi felhasználása 2 903,1 millió forint, amely az előirányzatnál 
23,1 millió forinttal több, az előző évhez képest 12,0 millió forinttal kevesebb.  
 
Az egyéb kiadások jogcím 800,0 millió forintos előirányzata 531,3 millió forintra 
teljesült. A jogcímen belül az orvosspecifikus vényekre fordított kiadás 350,5 millió 
forint volt, amely az előző évi tényszámnál 4,3 százalékkal alacsonyabb.  

 

A gyógyszertárak juttatása jogcím 2014. évi tervezett előirányzata 3 600,0 millió 
forint, a teljesítés előirányzati szinten alakult. A biztonságos és gazdaságos 
gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 44/A. §-
a szerint a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen 
lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár juttatásban részesülhet.  
 
Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának 
értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer 
kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GyKr.) 8. §-a 
szerint a gyógyszertár juttatásban részesül, amennyiben az adott negyedévben 
elszámolt készítmények alapján a preferált kiadási aránya meghaladja a 35 százalékot.   
 

A gyógyszertárak szolgáltatási díja jogcím 2014. évi tervezett előirányzata 
4 500,0 millió forint, a teljesítés előirányzati szinten alakult. A Gyftv. 44/B. §-a szerint 
a közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági 
gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár az általa nyújtott, betegbiztonságot és 
gyógyszerbiztonságot elősegítő szolgáltatásaiért szolgáltatási díjban részesül. A GyKr. 
8/A. §-a alapján  szolgáltatási díjban minden gyógyszertár részesül, amely 
támogatással rendelkező készítményt számol el.  
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Vagyongazdálkodás kiadásai 
 
A vagyongazdálkodás kiadási előirányzata 15,0 millió forint volt, a kifizetés 9,1 millió 
forint, ami 5,9 millió forinttal kevesebb az előirányzathoz képest. A kiadások, melyek 
döntően az MNV Zrt. részére kifizetett ingatlanfenntartással kapcsolatos költségeket, 
valamint értékbecslést, ingatlan kezelési díjakat, közjegyzői díjat és jogi szolgáltatás 
igénybevételét tartalmazzák - 2014. évre az MNV Zrt.-OEP-ONYF-NAV megállapodás 
hiányában nem kerültek kiszámlázásra. Ezek a költségek a megállapodás aláírását 
követően 2015. évben kerülnek elszámolásra. 
 

Működési célú kiadások 
 

adatok millió forintban 

 
 

Megnevezés 

 
2013. évi 
teljesítés 

2014. évi 
törvényi 

előirányzat 

2014. évi 
módosított 
előirányzat 

 
2014. évi 
teljesítés 

2014. évi 
telj. az 
eredeti 

előirányzat 
 %-ában  

Egészségbiztosítási 
költségvetési szervek kiadásai 

10 653,3 8 877,1 11 244,2 9 716,6 109,5 

Működési költségvetés 9 596,6 8 677,1 10 321,7 9 162,8 105,6 

     Személyi juttatás 4 985,3 5 033,0 5 155,3 4 953,2 98,4 

     Munkaadókat terhelő     
     járulékok 

1 279,7 1 269,2 1 474,9 1 364,1 107,5 

     Dologi kiadás 3 135,3 2 199,9 3 390,5 2 630,3 119,6 

     Egyéb működési célú 
kiadások 

196,3 175,0 301,0 215,2 123,0 

Felhalmozási költségvetés 1 056,7 200,0 922,5 553,8  

     Beruházások 1 050,8 200,0 761,1 529,5 264,8 

     Felújítás 0,0   140,4 9,1   

     Egyéb felhalmozási kiadások 5,9  21,0 15,2  

 
A működési kiadások fejezeti szintű eredeti kiadási előirányzata 8 877,1 millió forint. 
A módosított előirányzat 11 244,2 millió forint, a teljesítés 9 716,6 millió forint, amely 
9,5 százalékkal több az eredeti előirányzatnál. Az előirányzat-módosításokra és 
átcsoportosításokra a felügyeleti engedélyek és saját hatáskörű rendelkezések 
alapján a jogszabályi előírásoknak megfelelően került sor.  
 
Az előirányzat összesen 2 367,1 millió forintos módosítására, növelésére – hatásköri 
bontásban – az alábbiaknak megfelelően valósult meg: 

• 100,8 millió forint Kormány hatáskörben, 

• 34,2 millió forint fejezetet irányító szerv hatáskörben, 

• 2 232,1 millió forint intézményi hatáskörben  
történő emelés. 
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A központi hivatali szerv előirányzatát növelte az előző évi előirányzat-maradvány 
felhasználásának engedélyezése, illetve a többletbevétel. A további jelentősebb 
egyéb előirányzat módosítások a pénzeszköz átvételeknél jelentkező 
többletforrásokkal (Prémiumévek Program fedezete, egyszeri kereset kiegészítés), 
valamint projektekre kapott támogatásokkal (EURIPID projekt, EKOP, ÁROP kiadásai) 
összefüggő előirányzat növeléséhez kapcsolódnak. 
 
A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) 
Korm. határozat a működési költségvetésben 49,0 millió forint zárolását rendelte el. A 
2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) 
Korm. határozat visszavonásáról szóló 1799/2014. (XII. 19.) Korm. határozat a zárolás 
visszavonását rendelte el, így a működési költségvetés kiadási előirányzata év végén 
megegyezett az eredeti előirányzattal (8 877,1 millió forint). 
 
A kiadások 65,0 százalékát 6 317,3 millió forintot a személyi juttatások és a 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 
27,1 százalékát 2 630,3 millió forintot dologi kiadások, 2,2 százalékát 215,2 millió 
forintot az egyéb működési célú kiadások, a 5,4 százalékát 529,5 millió forintot a 
beruházások, 0,1 százalékát 9,1 millió forintot a felújítások, 0,2 százalékát 15,2 millió 
forintot az egyéb felhalmozási célú kiadások képezik. 
 
A személyi juttatások módosított előirányzata 5 155,3 millió forint, amely 122,3 millió 
forinttal növekedett az eredeti előirányzathoz (5 033,0 millió forint) képest. Személyi 
kiadásokra 4 953,2 millió forint került felhasználásra. 
 
Az előirányzat-emelés fedezetét fejezeti hatáskörben a prémiumévek program 
keretében a személyi juttatásokra fordítható 42,3 millió forint, az egyszeri kereset-
kiegészítésre engedélyezett 37,0 millió forint, továbbá az EKOP és az ÁROP Projektek 
támogatásának személyi juttatásokra fordítható 59,8 millió forint, illetve 33,1 millió 
forint pénzeszközök átadásaként – EU költségvetéséből negyedévenkénti – átadott 
összegei biztosították. A személyi juttatásból munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adóra 98,8 millió forint – előirányzatok rendezése miatt –, a 
dologi kiadásokra 72,3 millió forint – zárolás, a 2014. évi közigazgatási továbbképzés 
normatív hozzájárulás befizetése miatt –, az egyéb működési célú kiadásokra 35,4 
millió forint összegű átcsoportosítás történt – részben a zárolt álláshelyekhez 
kapcsolódó megtakarítások befizetési kötelezettsége miatt. Az előirányzatot 
156,6 millió forinttal növelte az előző évi előirányzat-maradvány. Az előirányzaton 
202,1 millió forint kiadási megtakarítás jelentkezett a módosított előirányzathoz 
képest. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
1 269,2 millió forint, amely az év során 205,7 millió forinttal emelkedett és 
1 474,9 millió forintra módosult. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adóból az egyéb működési célú kiadásokra történő előirányzat 
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átcsoportosítás egyrészt az előirányzatok rendezése, másrészt a zárolt álláshelyekhez 
kapcsolódó megtakarítások befizetési kötelezettségéből adódott.  
 
A személyi juttatások után 1 223,0 millió forint szociális hozzájárulási adó, 55,0 millió 
forint rehabilitációs hozzájárulás, 39,4 millió forint egészségügyi hozzájárulás, 6,3 
millió forint táppénz-hozzájárulás és 40,4 millió forint munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadó került kifizetésre. 
 
A teljesítés 1 364,1 millió forint, amely a módosított előirányzathoz képest 
110,8 millió forint megtakarítást jelent. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 2 199,9 millió forint, amely évközben 
3 390,5 millió forintra módosult. A teljesítés adata 2 630,3 millió forint. A módosított 
előirányzathoz képest a megtakarítás 760,2 millió forint. A megtakarítás 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány.  
 
A dologi kiadásokon belül a legszámottevőbb kiadások az alábbiak: 

• 1 359,9 millió forint összegben az egészségbiztosítási költségvetési szervek 
működtetéséhez szükséges szolgáltatási kiadások (gáz, áram, táv hő- és 
meleg vízszolgáltatás, valamint a víz és csatornadíjak, egyéb üzemeltetési 
szolgáltatási díjak, bérleti díj, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 
kiadásai, pénzügyi szolgáltatások, vásárolt élelmezés, szállítási 
szolgáltatások), 

• 623,4 millió forint összegben a kommunikációs szolgáltatások,  

• 522,2 millió forint összegben különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 
(pl. általános forgalmi adó). 

 
Az egyéb működési célú kiadás eredeti előirányzata 175,0 millió forint, módosított 
előirányzata 301,0 millió forint és teljesítése 215,2 millió forint.  
 
Ezen jogcímen jelentősebb kiadások a következők: 

• Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 
- Nemzetközi tagsági díj: 14,4 millió forint, 
- Elvonások, befizetések – zárolt álláshelyek, munkahelyvédelmi akció 

terv befizetés – 2,2 millió forint, 
- GYEMSZI részére gyógyszer és gyógyászati segédeszköz szakértői díja 

161,6 millió forint, 
- KIFÜ – Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség – EKOP projekt 

továbbutalás 7,1 millió forint, 

• Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 
- NISZ – Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt – EKOP projekt 

továbbutalás 17,4 millió forint, 
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- Működési célú pénzeszközátadás nemzetközi szervezeteknek (EURIPID-
ből továbbutalás Gesundheit Österreich GmBH részére 12,5 millió 
forint. 

 
Egyéb felhalmozási célú kiadások fejezeti szinten 15,2 millió forint. Ez a 2014. évben a 
dolgozóknak visszafizetési kötelezettség mellett adott kamatmentes lakásépítési 
kölcsönök összegét tartalmazza. 
 
A beruházás eredeti előirányzata 200,0 millió forint, a módosított előirányzat 
761,1 millió forint volt, amely a 2013. évi előirányzat-maradványból (428,6 millió 
forint), illetve az előirányzat átcsoportosításából keletkezett. A teljesítés 529,5 millió 
forint. A 231,6 millió forint megtakarítás kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A tárgyi eszközök és immateriális javak felhalmozására 529,5 millió forint került 
felhasználásra, amelyből az általános forgalmi adó 112,6 millió forint volt. 
 
A beruházások beszerzése: 

• immateriális javak 252,1 millió forint 
-  vagyoni értékű jogon belül (ITP 2000, Szoftver licenc beszerzés), 
- szellemi terméken belül (Forrás.NET integrált pénzügyi és számviteli 

rendszer bevezetése az ellátás területén, OEP részére fejlesztett 
alkalmazásoknak a jogszabály követése), 

• ingatlanok beszerzése 138,6 millió forint 
- kazán rekonstrukció: 107,0 millió forint, 
- gépterem tűz és behatolás elleni védelmének megerősítése: 24,1 millió 

forint, 
- erősáramú hálózat betáplálása, klíma: 7,5 millió forint 

• 26,2 millió forint informatikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, melyből 
- informatikai eszközök: 23,4 millió forint,  
- 200 ezer forint alatti tárgyi eszközök beszerzése: 2,8 millió forint.  
 
 
 

Előirányzat-maradvány alakulása 
 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére visszahagyásra került az 
államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti 
kezelésű előirányzatok 2013. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 
1363/2014. (VI. 30.) Kormány határozat (továbbiakban: Korm. határozat), valamint a 
2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1800/2014. 
(XII. 19.) Korm. határozat alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt 301,4 millió 
forint összeg maradvány, továbbá a 2013. évi költségvetési maradványok 
felhasználásáról szóló 1562/2014. (X. 2.) Korm. határozat alapján a 
kötelezettségvállalással terhelt, de 2014. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült 
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költségvetési maradványok 466,6 millió forint, összesen 768,0 millió forint 
költségvetési maradvány. 
 
A 2014. évi 1 448,1 millió forint költségvetési maradványból 1 286,0 millió forint a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, míg 162,1 millió forint a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.  
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 72,0 százaléka, azaz 926,3 millió forint a 
tárgyévben keletkezett, míg 28,0 százaléka, azaz 359,7  millió forint az előző évek 
maradványa. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1 286,0 millió forint, 
melynek megoszlása: 
 

• felhalmozási kiadások 368,1 millió forint, 
 

• egyéb működési célú kiadások 53,0 millió forint, 
 

• személyi juttatások 67,8 millió forint, 
 

• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83,1 millió forint, 
 

• dologi kiadások 714,0 millió forint. 
 
 
 

A központi költségvetésből finanszírozott és az egészségbiztosítás által folyósított 
ellátások alakulása 

 
A közgyógyellátásra fordított kiadás a gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz 
támogatáshoz, valamint a gyógyfürdő ellátáshoz kapcsolódóan 17 645,2 millió forint 
volt, amely 1 207,0 millió forinttal kevesebb az előző évi összegnél. A központi 
költségvetésből ténylegesen 17 640,0 millió forint megtérítést kapott az Alap. A 
különbözet (5,2 millió forint) átutalásáról a zárszámadási törvényjavaslat rendelkezik.  
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AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 2014. ÉVI ESZKÖZ-FORRÁS MÉRLEGE III/1B.

ezer forintban

Megnevezés 2013. 2014. 2013. 2014.

ESZKÖZÖK
01 A/I/1        Vagyoni értékű jogok 0 0 639 064 465 756
02 A/I/2        Szellemi termékek 0 0 117 375 406 065
04 A/I        Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 0 0 756 439 871 821
05 A/II/1        Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 7 739 160 7 680 224
06 A/II/2        Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 0 0 211 913 480 599
08 A/II/4        Beruházások, felújítások 0 0 450 441 76 190
10 A/II        Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 0 0 8 401 514 8 237 013
18 A/III        Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 0 0 0 0
21 A/IV        Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) 0 0 0 0
22 A)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 

(22=04+10+18+21)
0 0 9 157 953 9 108 834

23 B/I/1        Vásárolt készletek 0 0 43 779 50 455
24 B/I/2        Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 95 272 95 292 0 0
28 B/I        Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) 95 272 95 292 43 779 50 455
36 B/II        Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) 0 0 0 0
37 B)        NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 95 272 95 292 43 779 50 455
39 C/II        Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 0 210 112
40 C/III        Forintszámlák -1 324 805 -668 023 1 753 971 1 303 409
42 C/V        Idegen pénzeszközök 0 0 12 224 0
43 C)        PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) -1 324 805 -668 023 1 766 405 1 303 521
48 D/I/3        Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 22 627 934 23 670 599 0 0
49 D/I/4        Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 10 919 419 3 673 329 62 597 15 937
50 D/I/5        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 0 0 0 0
51 D/I/6        Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 2 063 111 927 029 0 0
53 D/I/7        Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0 0 34 711 1 979
54 D/I/7a        - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
0 0 34 711 1 979

57 D/I        Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 
(57=44+46+48+...+51+53+55)

35 610 464 28 270 957 97 308 17 916

63 D/II/4        Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 3 343 866 11 419 241 25 208 7 473
65 D/II/6        Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 19 049 59 124 0 0

67 D/II/7        Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 0 0 110 698 123 062
68 D/II/7a        - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről
0 0 110 698 123 062

71 D/II        Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 
(71=58+60+62+...+65+67+69)

3 362 915 11 478 365 135 906 130 535

72 D/III/1        Adott előlegek 137 468 47 509 42 470 155 458
73 D/III/1a        - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 149 714
74 D/III/1b        - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 0 119 0
77 D/III/1e        - ebből: egyéb adott előlegek 137 468 47 509 42 351 5 744
79 D/III/3        Más által beszedett bevételek elszámolása 0 578 376 0 0
82 D/III/6        Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének 

elszámolása
8 278 57 386 0 0

83 D/III/7        Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 
elszámolása

0 0 79 424

84 D/III        Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) 145 746 683 271 42 549 155 882
85 D)        KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 39 119 125 40 432 593 275 763 304 333
86 E)        EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 12 232 410
87 F/1        Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 0 236 087
88 F/2        Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 0 48 563
90 F)        AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 0 284 650
91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 37 889 592 39 859 862 11 256 132 11 052 203

FORRÁSOK
92 G/I        Nemzeti vagyon induláskori értéke 240 805 240 805 24 400 985 24 400 985
93 G/II        Nemzeti vagyon változásai 0 0 0 -1
94 G/III        Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai -1 324 805 -1 324 805 1 754 181 1 754 181
95 G/IV        Felhalmozott eredmény -13 046 556 -13 046 556 -15 165 522 -15 177 067
97 G/VI        Mérleg szerinti eredmény 0 13 932 651 0 -1 153 225
98 G)        SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) -14 130 556 -197 905 10 989 644 9 824 873

101 H/I/3        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 47 103 729 379 430 13 545 27 384
103 H/I/5        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 4 747 49 990 0 0
105 H/I/6        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 208 23 031
109 H/I/9        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 912 0 0 0
110 H/I/9a        - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli 

megelőlegezések visszafizetésére
912 0 0 0

118 H/I        Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) 
(118=99+...+103+105+...+107+109)

47 109 388 429 420 13 753 50 415

121 H/II/3        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4 255 113 10 846 920 190 617 86 676
123 H/II/5        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 0 18 457 815 0 0

125 H/II/6        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 51 106 287 381
138 H/II        Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) 

(138=119+...+123+125+...+127+129)
4 255 113 29 304 735 241 723 374 057

139 H/III/1        Kapott előlegek 655 647 10 245 924 11 000 11 560
141 H/III/3.       Más szervezeteket megillető bevételek elszámolása 53

144 H/III/6        Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének 
elszámolása

0 77 688 0 0

146 H/III        Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) 655 647 10 323 612 11 000 11 613
147 H)        KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 52 020 148 40 057 767 266 476 436 085
148 I)        EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 12 0
149 J)        KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0 0
151 K/2        Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 790 041
152 K/3        Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0 0 1 204
153 K)        PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 0 0 791 245
154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 37 889 592 39 859 862 11 256 132 11 052 203

E. Alap ellátás E. Alap működés

 Mérleg
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III/1 C. sz. melléklet

Sor-
szám

Megnevezés 2013. évi tény
2014. évi 

előirányzat
Módosítások 

törvény alapján

Módosítások 
Korm. 

hatáskörben 

Módosítások 
egészségügyi 

miniszteri 
hatáskörben 

Módosított 
előirányzat 
összesen

2014. évi 
teljesítés

Index %-ban            
7/1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

1 Praxis finanszírozás 80 320,2 90 292,0 -3 983,0 86 309,0 86 308,4 107,5

2 Eseti ellátás díjazása 625,6 649,3 -52,0 597,3 597,2 95,5

3 Ügyeleti szolgálat 10 100,7 10 106,2 31,6 10 137,8 10 137,7 100,4

4 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen (1+2+3) 91 046,5 101 047,5 0,0 0,0 -4 003,4 97 044,1 97 043,3 106,6

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

5 Iskolaegészségügyi ellátás 2 217,1 2 217,1 24,5 2 241,6 2 241,6 101,1

6 Védőnői ellátás 17 786,5 17 779,8 1 747,1 19 526,9 19 526,9 109,8

7 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 476,3 483,4 3,0 486,4 486,3 102,1

8 MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6 121,6 121,6 121,6 100,0

9 MSZSZ: nőgyógyászat 96,3 96,3 96,3 96,3 100,0

10
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 
összesen (5+…...+9)

20 697,8 20 698,2 0,0 0,0 1 774,6 22 472,8 22 472,7 108,6

11 Fogászati ellátás 24 445,7 24 446,8 1 795,0 26 241,8 26 241,7 107,3

12  Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 6 296,9 6 046,9 150,0 6 196,9 6 196,9 98,4

13  Művesekezelés 23 171,1 23 171,1 23 171,1 23 171,1 100,0

14 Otthoni szakápolás 4 276,4 4 479,8 -39,8 4 440,0 4 440,0 103,8

15  Működési költségelőleg 0,0 2 000,0 -2 000,0 0,0 0,0

Célelőirányzatok

16 Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás 2,8 8,9 -2,7 6,2 6,1 217,9

17 Méltányossági alapon történő térítések 3 783,1 5 611,3 5 611,3 5 611,3 148,3

18 Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 3 617,3 3 160,8 -1 497,8 1 663,0 1 662,8 46,0

19
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, 
valamint háziorvosi szolgálatok együttműködésének 
támogatása

412,8 412,8 412,7

20 Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 100,0 -99,7 0,3 0,0

21 A 2012. évi illetmény-és bérnövelés 2013. évi fedezete 29 367,0 0,0 0,0

22 Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete 19 374,9 53 486,9 -2 111,0 51 375,9 51 375,9 265,2

23
Egyes egészségügyi intézmények egészségügyi dolgozóinak 
kereset-kiegészítése

497,8 0,0 0,0

24
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő 
jövedelemkiegészítése

3 570,9 12 800,0 -4 923,9 7 876,1 7 875,8 220,6

25 Adósság-konszolidáció támogatása 33 118,2 0,0 0,0

25 Működési támogatás 10 000,0 1 732,0 11 732,0 11 732,0

26 Célelőirányzatok összesen (16+…+25) 93 332,0 75 167,9 0,0 10 000,0 -6 490,3 78 677,6 78 676,6 84,3

27 Mentés 26 000,4 28 738,3 500,0 29 238,3 29 238,3 112,5

28 Laboratóriumi ellátás 21 013,4 21 118,5 -52,0 21 066,5 21 066,5 100,3

Összevont szakellátás 0,0

29 Járóbeteg szakellátás 121 378,1 121 454,2 1 638,1 123 092,3 123 092,2 101,4

30 Aktív fekvőbeteg-szakellátás 344 133,7 356 709,4 6 765,5 363 474,9 363 456,4 105,6

31 Krónikus fekvőbeteg-szakellátás 63 042,6 62 646,3 1 362,3 64 008,6 64 008,6 101,5

32 Bázis finanszírozású szakellátás (BvOP) 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 100,0

33 Extrafinanszírozás 468,1 500,0 500,0 500,0 106,8

34 Speciális finanszírozású szakellátás 67 706,1 72 645,3 10 000,0 2 400,0 85 045,3 85 044,9 125,6

35 Összevont szakellátás összesen (29+…+34) 597 728,6 614 955,2 0,0 10 000,0 12 165,9 637 121,1 637 102,1 106,6

36 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 000,0 -10 000,0 0,0

37
GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK 
MINDÖSSZESEN: 
(4+10+11+12+13+14+15+26+27+28+35+36)

908 009 931 870 0,0 10 000,0 3 800,0 945 670,2 945 649,2 104,1

A gyógyító-megelőző ellátások 2014. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

(millió forintban)
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 III/1 D. sz. melléklet

Ezer forintban

értékesítés 
miatt

értékcsökkenés 
miatt

egyéb 
változások

Immateriális javak 6 101 525 425 454 5 654 830 328 871 821
Ingatlanok 11 026 675 145 750 3 492 201 7 680 224
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 7 132 657 470 895 7 118 732 4 221 480 599
Beruházások, felújítások 450 440 241 290 615 540 76 190
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0
Tárgyi eszközök összesen 18 609 772 857 935 0 10 610 933 619 761 8 237 013
Tartós részesedés 0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. 0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen 0 0 0 0 0 0

Koncesszióba, vagyonkezelésre adott  
eszközök 0

Koncesszióba, vagyonkezelésre adott  
eszközök értékhelyesbítése 0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 24 711 297 1 283 389 0 16 265 763 620 089 9 108 834

Az E. Alap Működési szektorában befektetett eszközök állományának kimutatása 2014-ben

Megnevezés
Nyitóállomány 
(2014.01.01.)

Állomány-
növekedés

Állománycsökkenés
Záróállomány 
(2014.12.31.)
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal       III/1E. melléklet 
 
 
 
Az Egészségbiztosítási Alap járulék-elszámolása, a behajtási tevékenység, 
hátralékállomány és értékvesztés értékelése 
 
 

1. A NAV útján beszedett járulék elszámolása 

 
Az Egészségbiztosítási Alap NAV által kezelt bevételeinek 2014. évi alakulását elsősorban 
jogszabályi változások és a foglalkoztatás alakulása határozták meg. 2014. évben a szociális 
hozzájárulási adó mértéke nem változott, viszont a megfizetett összeg 3,7%-a az 
Egészségbiztosítási alapot illeti meg. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 6 
660 forintról 6 810 forintra emelkedett. Változatlanul a központi költségvetés az egészségügyi 
szolgáltatásra jogosultak bizonyos csoportjai után 5790 forintot fizet.  
Jelentős változás 2014. január 1-jétől, a magánszemély családi járulékkedvezményt 
érvényesíthet abban az esetben, ha a SZJA törvény szerinti családi kedvezmény adóelőleg-
nyilatkozat szerinti havi összegére nem nyújt fedezetet a személyi jövedelemadó adóelőleg 
alapja. A foglalkoztató az SZJA feletti részt családi járulékkedvezményként az egyéni 
természetbeni egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, és a 
nyugdíjjárulék terhére érvényesíti. 
 
A családi járulékkedvezmény bevezetése miatt az Egészségbiztosítási Alap és a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap közötti járulék-megosztási arány 82,35 – 17,65 százalékról 81,89 – 
18,11 százalékra változott. Az előző évhez képest a kötelezettség és a pénzforgalom 
adónemenkénti megoszlásának aránya módosult a szociális hozzájárulási adó esetében is, 
tekintettel arra, hogy az adónem bevételéből nem kizárólag a Nyugdíjbiztosítási Alap (a 
továbbiakban Ny. Alap) részesül. A 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény 26.§ (1) pontja alapján a szociális hozzájárulási adó 2014-ben megfizetett összegének 
96,3%-a illeti meg az Ny. Alapot, 3,7%-a pedig az E. Alapot. 
 
2013. augusztus 1-től 6 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget terheli a 
kamatjövedelmek egyes meghatározott körét. 2014. január 1-jétől módosult az erre vonatkozó 
szabályozás, nem terheli 6 százalékos egészségügyi hozzájárulás a kamatjövedelmet, amely 
olyan megtakarítás jellegű biztosításból származik, ahol a biztosításban felhalmozott vagyon 
legalább 80 százaléka forintban kibocsátott állampapírban van. 
 
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető egészségbiztosítási járulékbevétel (ekho bevételekkel 

együtt) 722 314,8 millió forint volt, mely az előző évinél 18,3%-kal, 111 753 millió forinttal 
magasabb. Az 598 000 millió forintos előirányzat 6,8%-kal, 46 214,8 millió forinttal 
túlteljesült. A szociális hozzájárulási adó bevételéből 2014. évben részesedett az 
Egészségbiztosítási Alap, mely 82 904,4 millió többlet bevételt jelent az előző évhez képest. 
 
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás címén az adóhatóság számláján jelentkező bevétel 4 724,7 
millió forint volt, ami az előző évinél 390,8 millió forinttal magasabb, de az előirányzattól 
306,3 millió Ft-tal elmarad. Egészségügyi hozzájárulásból az év során 152 892,4 millió forint 
nettó bevétel realizálódott, amely az előző évinél 10,3%-kal, 14 233,5 millió forinttal 
magasabb összegben teljesült. 
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Mind 2013-ben, mind 2014-ban az Egészségbiztosítási Alap bevételét képezte a 
Népegészségügyi termékadó, valamint a Baleseti adó. Előbbiből származó 2014. évi nettó 
bevétel 20 043 millió forint, mely az előző évi teljesítésnél 1 145,8 millió Ft-tal, az 
előirányzatnál 1 043 millió Ft-tal magasabb. A Baleseti adóból származó nettó bevétel 23 812 
millió forintra teljesült, mely az előző évitől 4,1%-os, és az előirányzattól is 3,4%-os 
túlteljesítést mutat.  
 
A TB alapok részére NAV által átadott, éves szintű leltár táblákban az Egészségbiztosítási 
Alapot megillető bevételek egyrészt az Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek 
adónemein (ide értve a népegészségügyi termékadót is), másrészt az úgynevezett osztott (a 
bevétel tekintetében több alapot és/vagy a Központi Költségvetést megillető) adónemeken 
jelennek meg.  
 
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető osztott bevételek az Egészségbiztosítási és 
munkaerő-piaci járulék, az Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulási kötelezettség, az 
Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher bevétel és a Külföldi vállalkozásnál 
foglalkoztatottak utáni járulék befizetések. Az osztott bevételes adónemek esetében az adózói 
folyószámla együttes adatokat tartalmaz, a hátralékos vagy túlfizetéses egyenleg is adónem 
szinten keletkezik, ezért a folyószámla adatokból felépülő leltár adatai nem bonthatók meg. 
Az alapok felé történő kimutatás teljessége érdekében az osztott bevételes adónemek leltár 
adatai az adónem szinten összesített adatokból, a jogszabályokban foglalt bevételi arány 
alapján kerültek megosztásra. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
138. §-a alapján az állami adóhatóság adatokat szolgáltat havonta a bevallásra kötelezettek 
adatairól (továbbiakban: bizonylatsoros kimutatás), az analitikus nyilvántartásokkal 
megegyező kötelezettségek és befizetések, visszafizetések összegéről, a tárgyévben és a 
megelőző időszakban keletkezett tartozások és túlfizetések nyitó és záró állományáról 
(továbbiakban: leltár tábla), évente a behajtásból származó befizetések összegéről, valamint 
negyedévente a követelések értékvesztésének összegéről. Tekintve, hogy a NAV által 
teljesített adatszolgáltatás kiterjedt a Népegészségügyi termékadóra és a Baleseti adóra is, így 
az alább bemutatott adatok ezekkel a bevételi forrásokkal kapcsolatos információkat is 
magukba foglalják. 
 
A leltár táblák adónemenként, az adózói folyószámlákon könyvelt tételek kigyűjtése és azok 
megfelelő összegzése alapján készülnek. A 2014. évről szóló kimutatások tartalmazzák a 
2013. évi záró egyenleggel megegyező nyitó egyenlegeket, a tárgyévi forgalmi adatokat, 
valamint az ezek alapján számított záró egyenlegeket (tartozásokat, túlfizetéseket). A 
kimutatásokban a 2014. évi esedékességgel 2015. március 13-ig könyvelt 2014. évi vagy azt 
megelőző időszakra vonatkozó tételek szerepelnek. 
 
Az egyes adatok alakulását szektoronként a 2013. és a 2014. évekre mutatjuk be. Az adatok 
tartalmazzák mind az Egészségbiztosítási Alapot (a továbbiakban E. Alap) közvetlenül 
megillető adónemeket, mind az osztott adónemekből a jogszabály szerinti százalékos 
mértékkel arányosított összegeket. 
 
A gyógyszerforgalmazással kapcsolatos adatokat – specialitásuk miatt – külön mutatjuk be. 
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Az Egészségbiztosítási Alapot megillető járulék bevételek nettó kötelezettség adatai 
nyitó tételekkel együtt 

    millió forint 

Szektor megnevezése 2013. év 2014. év 
Változás 2013. évhez 
% millió Ft 

Költségvetési szervek 159 386,4 192 293,5 120,6 32 907,1 
Vállalkozások 584 388,4 676 688,7 115,8 92 300,4 
Nonprofit szervezetek 32 882,3 40 992,6 124,7 8 110,2 
Egyéni vállalkozások 45 057,4 46 966,2 104,2 1 908,8 
Magánszemélyek 54 935,8 65 007,8 118,3 10 072,0 

Összesen: 876 650,3 1 021 948,8 116,6 145 298,5 
 
Amíg a 2013. évben a megelőző év adataihoz képest kötelezettség-növekedés kizárólag a 
magánszemélyek körében volt megfigyelhető, a 2014. évben a növekedés valamennyi szektor 
esetében érvényesült, összességében 16,6 %-kal.  
 
Az összes nettó kötelezettség döntő többségét, 60,86 %-át az Egészségbiztosítási és 
munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka, 15,76 %-át az egészségügyi 
hozzájárulás kötelezettség, 7,49 %-át, egészségbiztosítási járulék kötelezettség teszi ki. 
 

A tárgyévi nettó kötelezettségek alakulása 
    millió forint 

Szektor megnevezése 2013. év 2014. év 
Változás 2013. évhez 
% millió Ft 

Költségvetési szervek 161 168,4 194 279,3 120,5 33 110,9 
Vállalkozások 537 381,0 632 023,3 117,6 94 642,3 
Nonprofit szervezetek 33 048,4 41 259,7 124,8 8 211,3 
Egyéni vállalkozások 39 318,7 40 439,7 102,9 1 121,0 
Magánszemélyek 29 725,1 34 266,7 115,3 4 541,6 

Összesen: 800 641,5 942 268,7 117,7 141 627,2 
 
Az előző évi 10,8 %-os kötelezettség csökkenéshez képest a 2014. évben 17,7 %-os 
kötelezettség-növekedés figyelhető meg valamennyi szektor összesített adatai tekintetében. 
Az előző évben növekedés kizárólag a magánszemélyek körében volt kimutatható, a többi 
szektor esetében csökkent a nettó kötelezettség összege. 2014. évben az előző év adataihoz 
képest a magánszemélyek kötelezettségének mértéke meghaladta a 2013. évi 11,3%-os 
növekedési ütemet és 2014. évben 15,3%-kal emelkedett. A többi szektor esetében ugyancsak 
növekedés volt tapasztalható, a költségvetési szerveknél 20,5%, a vállalkozásoknál 17,6%, a 
non profit szervezeteknél 24,8 %, az egyéni vállalkozásoknál pedig 2,9 % volt a növekedés 
mértéke.   

 
A késedelmi pótlékok évenkénti felszámításának kötelezettsége miatt az adózói folyószámlák 
zárását minden évben el kell végezni. A zárást követően a lezárt időszakra vonatkozó 
könyvelések már csak a nyitott időszak első napjára könyvelhetőek, amely tételek nyitó 
korrekcióként jelennek meg a leltár táblákban.  
 
A kötelezettség növelő jellegű nyitó korrekciós tételek jellemzően az elmulasztott bevallások 
pótlása esetén jelennek meg a folyószámlán.  A csökkentő jellegű nyitó korrekciós tételek 
jelentős hányada abból adódik, hogy az adózók javára mutatkozó önellenőrzések esetén a 
késedelmi pótlék felszámítás megelőzése érdekében a könyvelés eredeti esedékességgel, 
illetve lezárt időszak esetén nyitó dátummal történik. Az adózók által tévesen bevallott, utóbb 
önellenőrzéssel csökkentett kötelezettségek esetében sem lehet a lezárt időszakra könyvelni, 
így ezek a tételek a nyitó korrekcióban jelentkeznek. 
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Nyitó korrekciós értékek alakulása 

       millió forint 

Szektor 
megnevezése 

2013 2014 
Változás 2013. évhez 

% millió Ft 
Növelő Csökkentő Növelő Csökkentő Növelő Csökkentő Növelő Csökkentő 

Költségvetési szervek 277,3 364,9 97,2 914,0 35,1 250,5 -180,1 549,0 

Vállalkozások 1 356,5 5 280,5 1 600,5 3 290,2 118,0 62,3 244,0 -1 990,3 

Nonprofit szervezetek 146,5 121,0 273,4 321,6 186,7 265,9 126,9 200,6 

Egyéni vállalkozások 1 657,7 2 515,3 1 444,0 1 298,3 87,1 51,6 -213,7 -1 217,0 

Magánszemélyek 5 706,3 6 318,3 4 477,0 5 795,2 78,5 91,7 -1 229,3 -523,1 

Összesen: 9 144,2 14 600,0 7 892,1 11 619,2 86,3 79,6 -1 252,1 -2 980,7 
        

A 2013. évet megelőző időszakra jellemző kötelezettség növekedés után a 2013. évben a 
kötelezettség növelő jellegű nyitó korrekciós értékek 11,3 %-os csökkenése, majd a 2014. 
évben ismételten hasonló mértékű csökkenés volt megfigyelhető, amelynek mértéke 2013. 
évhez képest 13,7 % volt. A vállalkozásoknál és a nonprofit szervezeteknél növekedés, a 
többi szektorban csökkenés volt a jellemző. A kötelezettség csökkentő nyitó korrekciós 
értékek a költségvetési szervek és a nonprofit szervezetek esetében jelentősen növekedtek, 
míg a többi szektoron belül csökkentek a megelőző évi adatokhoz képest. A csökkenés az 
összesített adatokból is kimutatható, 20,4 % a csökkenés mértéke. 
 
Jelentős összegű nyitó korrekció adódhat abból, hogy az adózó kerekítési hibás (nem ezer 
forintban megadott) önellenőrzést nyújt be, amelynek ismételt önellenőrzése nem a nyitó 
korrekciós tételek között, hanem tárgyévi kötelezettségként jelentkezik. Ennek oka az, hogy 
az adózó javára mutatkozó önellenőrzés nem képez késedelmi pótlék alapot, így azt az eredeti 
(ennek hiányában nyitó dátummal könyvelt) esedékességgel kell nyilvántartani, míg az adózó 
terhére mutatkozó önellenőrzés esedékessége a beadás dátumához kötődik, így a két tétel 
egymástól elválik. 
 
A kötelezettség növelő jellegű nyitó korrekciós tételek összegének 44,19%-a az 
Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételeknél, 36,75%-a az Egészségügyi 
hozzájárulásnál, 11,98%-a az Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci kötelezettségnél 
jelentkezett. A kötelezettség csökkentő jellegű nyitó korrekciós tételek összegének 50,96%-a 
az Egészségbiztosítási Alapot megillető bevétel, 26,06%-a Egészségügyi hozzájárulás, 
13,53%-a Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék címén keletkezett. 
 

Az Egészségbiztosítási Alapot érintő pénzforgalom alakulása 
 

       millió forint 

Szektor megnevezése 
2013 2014 

Változás 2013. évhez 
% millió Ft 

Befizetés Kiutalás Befizetés Kiutalás Befizetés Kiutalás Befizetés Kiutalás 
Költségvetési szervek 161 638,2 1 090,6 193 979,7 613,9 120,0 56,3 32 341,5 -476,6 
Vállalkozások 547 688,5 7 706,9 629 942,0 4 681,3 115,0 60,7 82 253,5 -3 025,6 
Nonprofit szervezetek 33 544,6 436,2 41 508,9 302,9 123,7 69,4 7 964,3 -133,4 
Egyéni vállalkozások 41 006,7 2 880,5 42 752,8 2 795,3 104,3 97,0 1 746,1 -85,2 
Magánszemélyek 25 552,4 1 954,8 26 102,2 2 206,5 102,2 112,9 549,8 251,7 

Összesen: 809 430,4 14 069,0 934 285,5 10 600,0 115,4 75,3 124 855,2 -3 469,0 
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A 2014. évi befizetések alakulása tükrözi a kötelezettség változást. A 124 855 millió Ft 
befizetés növekedés 15,4%-os emelkedést jelent a 2013. évi adatokhoz képest. A 
növekedéshez valamennyi szektor hozzájárult, a non profit szervezetek 23,7 %-kal, a 
költségvetési szervek 20,0 %-kal, a vállalkozások 15,0%-kal, az egyéni vállalkozások 
4,3%kal, míg a magánszemélyek 2,2%-kal teljesítettek több befizetést 2014-ben.    
Az előző évhez képest összességében 3 469 millió Ft-tal, azaz 24,7%-kal kevesebb kiutalás 
történt. Ezen belül a költségvetési szervek körében 43,7%-os, a vállalkozások körében 39,3%-
os, a non profit szervezeteknél 30,6%-os, míg az egyéni vállalkozások szektorban 3,0%-os 
volt a csökkenés mértéke. A szektorok közül egyedül a magánszemélyek körében történt 
12,9%-os kiutalás növekedés.   
 
A nettó pénzforgalom 15,4%-os növekedése arányaiban megfelel a 16,6 %-os kötelezettség 
növekedésnek. A nettó pénzforgalom jelentős részét, 64,90-át a magánszemélyeket terhelő 
egészségbiztosítási és munkaerő-piaci bevétel teszi ki. 16,55%-a az egészségügyi 
hozzájárulás, 2,97%-a Egészségbiztosítási Alapot megillető bevétel, 2,58%-a baleseti adóból 
származó és 2,17%-a a népegészségügyi termékadóból származó bevétel és 0,51%-a 
munkáltatói táppénz hozzájárulás.  
 
A bevallások adatain alapuló kimutatás – a leltártáblákhoz hasonlóan – az analitikus 
nyilvántartásokkal megegyezően készült és valamennyi 2014. évre vonatkozó, a 2014. évi 
folyószámlazárásig könyvelt bevallás (önellenőrzés) adatait tartalmazza szektorális 
bontásban.  
 
A táblázat valamennyi egészségbiztosítási alapot érintő (124 – egészségbiztosítási járulék, 
152 – egészségügyi hozzájárulás, 188 és 293 – egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, 
190, 191, 192, 193, 194 – EKHO, 303 – külföldi vállalkozó járuléka, 239 – egyszerűsített 
foglalkoztatás járuléka) adónemet tartalmazza, amely a 2014. évre vonatkozó bevallásokon 
található. Nem tartalmazza a munkáltatói táppénz-hozzájárulás 149-es adónemet, illetőleg az 
Egészségbiztosítási Alapot megillető 124-es adónemet érintő magánszemélyek által fizetendő 
egészségügyi szolgáltatási járulék kötelezettségeket, mivel azok nem a bevallásokból 
kerülnek előírásra a folyószámlán. 
 
Annak érdekében, hogy a 2014. évi folyószámlazárásig valamennyi bevallás könyvelése 
megvalósulhasson, illetőleg, hogy minimálisra csökkenjen azon hibás bevallások száma, 
amelyek könyvelésre alkalmatlanok, a NAV Központi Hivatala, illetőleg a regionális adó 
főigazgatóságok rendszeresen figyelemmel kísérik a hibás bevallásokat, a beérkező 
észrevételeket minden esetben azonnal kivizsgálják, a jelentkező hibákat elemzik, szükség 
esetén azonnali segítséget nyújtanak az adózóknak a bevallások javítása, hibátlan kitöltése 
érdekében.  
 
Ennek eredményeként a 2014. évre vonatkozó, „hibaágon álló” – adózó által hibásan 
benyújtott, nem könyvelt – bevallások száma a 2014. évi folyószámlazárásig minimális, 
összege 3,1 milliárd forint, amely a könyvelt kötelezettséghez képest 0,36 százalékot jelent.  
 
A bevallásokból készített kimutatás alapján a számszerű adatok elemzését a következőkben 
mutatjuk be. 
 
A 2014. évre vonatkozó bevallások alapján – az Egészségbiztosítási Alapot megillető, az 
osztott adónemeket is tartalmazó – a kötelezettségek szektoronként a következőek szerint 
alakultak. 
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Kötelezettségek alakulása a bevallások alapján 
            

Szektor megnevezése 
2013. év (millió 

Ft) 
2014. év 

(millió Ft) 
Változás a 2013. évhez 

% millió Ft 

Költségvetési szervek 161 063,5 195 701,6 121,5 34 638,1 
Vállalkozások 503 641,0 587 018,0 116,5 83 377,0 
Non-profit szervezetek 32 694,4 40 132,3 122,7 7 437,9 
Egyéni vállalkozások 35 468,9 36 536,9 103,0 1 068,0 
Magánszemélyek 6 798,1 6 943,2 102,1 145,1 
Összesen: 739 665,8 866 332,0 117,12 126 666,2 
 
A 2014. évi bizonylatsoros kimutatás alapján a bevallásból származó kötelezettség adatok 
több mint 17 százalékpontos növekedést mutatnak a 2013. évhez képest. A kötelezettség 
növekedés alapvetően a 2014. január 1-jétől hatályos törvényi változás következménye, mely 
szerint a szociális hozzájárulási adóból az egészségbiztosítási alap ismét részesült, illetőleg 
érzékelhető növekedést eredményezett az Eho tv. 3/A. §-a szerinti 6 %-os mértékű 
egészségügyi hozzájárulás teljes évre történő bővülése is.  
 
 

2. A hátralékállomány értékelése 

 
Az adózói folyószámlán adónemenként nyilvántartott hátralékok alakulását az 
Egészségbiztosítási Alapot megillető valamennyi adó- és járuléknem figyelembe vételével, 
összesítve mutatjuk be. 

 
Hátralékállomány 2014. december 31-én 

       millió forint 

Szektor megnevezése 
2013 2014 

Változás 2013. évhez 
% millió Ft 

Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  
Költségvetési szervek 618,1 233,9 505,6 142,8 81,8 61,0 -112,5 -91,2 
Vállalkozások 53 737,3 19 842,8 58 445,2 22 343,3 108,8 112,6 4 707,9 2 500,4 
Nonprofit szervezetek 601,4 306,3 640,6 328,2 106,5 107,1 39,2 21,9 
Egyéni vállalkozások 11 571,1 5 562,2 11 419,2 5 677,8 98,7 102,1 -151,9 115,6 
Magánszemélyek 39 156,2 13 344,9 48 226,4 16 885,7 123,2 126,5 9 070,2 3 540,8 

Összesen: 105 684,1 39 290,2 119 237,0 45 377,7 112,8 115,5 13 552,9 6 087,5 
 
 
A 2014. évben az előző évhez képest összességében a hátralék 12,8%-kal emelkedett. A 
hátraléknövekedés egyik jelentős tényezője azonban az, hogy 2014-ben a szociális 
hozzájárulási adó bevételei (így az adónem követelései is) – amelyek 2013-ban nem érintették 
az Alapot - 3,7%-ban az E. Alapot illetik meg, így ez itt került kimutatásra. 
 
Szektorális szempontból a magánszemélyek és a vállalkozások, illetve a nonprofit szervezetek 
szektorokban is növekedés tapasztalható. A többi szektorral ellentétben a költségvetési 
szerveknél 18,2%-kal, az egyéni vállalkozásoknál a 1,3%-kal csökkent a hátralékállomány 
mértéke az előző évi adatokhoz képest. A 2014. december 31-én fennálló összes hátralékok 
21,39 %-a az Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járuléknál, 46,50 %-a az 
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Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételeknél, 14,34 %-a az Egészségügyi 
hozzájárulásnál, 1,97 %-a a Munkáltató táppénz-hozzájárulásnál jelentkezett. 
 
A NAV tevékenységének eredményeként a behajtási eredmény növekedett 2014-ben. A 
folyamatban lévő végrehajtások száma, illetve az érintett összeg folyamatosan emelkedett, 
viszont a vállalkozások és a magánszemélyek likviditási problémái, illetve a végrehajtható 
vagyon hiánya miatt az ügyek a korábbiakhoz képest jobban elhúzódtak, ezáltal a tartozás is 
halmozódott. Továbbra is sok volt az új hátralékos adózó, az állományra változatlanul a 
kevésbé behajtható tartozású magánszemélyek számának növekedése, illetve a hátralékok 
aprózódása jellemző. A nem működő vállalkozások tartozásnövekedése döntően a 
felszámolás alatti, illetve a megszűnt adózók hátralékának növekedéséből származott. 
 
Az Alap követeléseinek a gazdálkodás státusza szerinti változása 2013-ról 2014-re (millió Ft-
ban) a gyógyszerforgalmazással kapcsolatos követelések nélkül a következők szerint alakult: 
 

Követelések alakulása a gazdálkodás státusza szerint 
          millió Ft  

Gazdálkodás státusza 2013.év 2014. év Változás 
%-a 

Változás 
millió Ft 

működő adózók 70 234,5 78 696,2 112,0 8 461,7 

nem működő adózók 35 449,6 40 540,8 114,4 5 91,2 

Összesen                                       105 684,1 119 237,0 112,8 13 552,9 

Megjegyzés: az osztott bevételi számlák összes követeléséből az Alap követelése az Alapot megillető bevétel - 
jogszabály szerint megosztott - arányában lett kimutatva  

 
A nem működő adózók hátralékára (14,4%-os növekedés) a NAV-nak gyakorlatilag nincs 
ráhatása, döntő többségében a bíróság „kezében” lévő felszámolási eljárással kapcsolatos, 
nem végrehajtható adótartozásról van szó. A tapasztalatok szerint a nem működő cégek 
körében igen hosszadalmasak a - bíróságok által kezelt - megszűnési eljárások (pl. 
felszámolás, kényszertörlési eljárás), ezért a nem működő cégek behajthatatlan tartozásának 
leírása lassan halad, így az itt kimutatott tartozások halmozódnak. A teljes körű végrehajtási 
eljárás egyenes következménye, hogy a nem működő adózók hátraléka tartós növekedést 
mutat, ugyanis az adóhatóság hátralékkezelési munkája gyorsabb a bíróságok cégtörlési 
eljárásainál. A tapasztalatok szerint a felszámolásokból a hitelezők számára általában csekély 
mértékű megtérülés várható.  
 
Az adóhatóság minden adótartozással rendelkező adózóval szemben teljes körű végrehajtási 
eljárást folytat le. A rendelkezésre álló információk alapján feltárja az adós behajtható 
pénzeszközeit, inkasszót, vagy jövedelem letiltást alkalmaz a tartozás behajtására, továbbá az 
adós azon követeléseit is lefoglalja, amelyekből alappal várható megtérülés. Amennyiben 
ezek nem vezetnek eredményre, a végrehajtási eljárás során az adós értékesíthető 
vagyontárgyait (ingóságokat, ingatlanokat) lefoglalja. Amennyiben mindezek a cselekmények 
eredménytelenek, a cégekkel szemben első sorban felszámolási eljárást indítványoz a NAV. 
Ugyanakkor számos esetben – az adózási kötelezettségek egyéb megszegése miatt – kerül sor 
adószám törlésére, vagy kényszertörlési eljárás lefolytatására.  
 
Az Alap követeléseinek jogcím szerinti változását 2013. és 2014. december 31-én a 
gyógyszerforgalmazással kapcsolatos követelések nélkül a következő táblázat részletezi 
(millió Ft-ban): 
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A követelések jogcím szerinti változása 

 
 

           millió Ft 

Adó-, járulék-nem 2013. év 2014. év 
Index 

% 

Egészségbiztosítási alapot megillető bevételek /124 53 641,0 55 440,5 103,4% 

Munkáltatói táppénz hozzájárulás /149 2 344,6 2 347,6 100,1% 

Egészségügyi hozzájárulás /152 13 379,3 17 095,0 127,8% 

Start-kártya kedvezményes járulékbefizetések /186 - 15,5  

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék /188 14 937,8 13 375,0 89,5% 

Kifizetőt terhelő ekho /190 - 17,9  

Magánszemélyt terhelő ekho /191 23,1 26,8 115,9% 
Magánny-tagtól lev.EHO/ 192 
 - 0,1  

Nyugdíjas vagy járulékfizetési felső határ túllépés esetén fizetendő ekho /193 7,9 8,1 102,9% 

Ekho különadó /194 - 0,2  

Magánnyugdíj-pénztári tagtól levont 15 %-os ekho /195 1,2 1,0 86,4% 

Baleseti adó /218 76,8 374,4 487,5% 
Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíj-pénztári tagsággal nem 
rendelkező munkavállalót érintő közteher /239 18,7 22,2 118,8% 

Szociális ho.adó /258 - 4 457,2  

Eb. és munkaerőpiaci jár.magánsz.levont jár. /293 20 752,9 25 508,8 122,9% 
Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban 
foglalkoztatott utáni járulék /303 26,5 25,4 95,8% 

Népegészségügyi termékadó/ 923 474,3 521,3 109,9% 

Követelés összesen 105 684,1 119 237,0 112,8% 
 
Megjegyzés: az osztott bevételi számlák összes követeléséből az Alap követelése az Alapot megillető bevétel - 
jogszabály szerint megosztott - arányában lett kimutatva  

 
 
 
Az Alap követeléseinek aránya a szociális hozzájárulási adó „bekerülésével” kissé változott. 
Az összes követelés 93,4%-a (korábban 97,2%-a) négy adónem (124, 152, 188, 293) 
követeléséből tevődik össze.  
 
Az összes követelés közel fele (46,5%-a) az egészségbiztosítási alapot megillető (124-es) 
bevételi számla követelése. A teljes követelésnek kétharmada (66,0%-a) a működő adózókat, 
a többi a nem működőket érinti. 
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Az Alap jogcímenként fennálló követeléseit a gazdálkodás státusza szerinti 
kategóriákban 2014. december 31-én 

millió Ft 
Adónem 

kód
Adónem megnevezés Osztott 

adónem 
Működő

Felszám. 
kezd. 

Csődeljárás 

alatt

Technikai 

megszűnt

Felszámolás 

alatt

Végelszámolás Törölt adószámú 

működő

Kényszertörlés 

alatt, működő

Végleg 

megszűnt

Adónem 
összesen

124 Egészségbiztosítási alapot megillető bevételek magánszemélyt, 1,0000 44 819,6 184,8 0,3 3 517,4 5 476,0 620,2 553,1 214,2 54,9 55 440,5
149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 1,0000 827,2 113,6 1,1 234,7 847,6 91,2 160,6 65,6 6,0 2 347,6
152 Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermel1,0000 11 450,3 373,6 5,0 1 422,4 3 081,7 314,8 280,8 141,9 24,4 17 095,0
186 Start-kártya kedvezményes járulékbefizetések 0,0370 4,3 0,5 0,0 3,5 5,2 0,4 1,0 0,6 0,0 15,5
188 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, 0,8189 5 854,2 575,4 0,7 1 121,4 4 478,7 381,3 557,7 377,3 28,3 13 375,0
190 Kifizetőt terhelő ekho 0,0370 9,7 3,5 0,0 0,8 3,7 0,0 0,2 0,0 0,0 17,9
191 Magánszemélyt terhelő ekho 0,1070 19,6 1,5 0,0 0,9 4,5 0,0 0,3 0,0 0,0 26,8
192 Magánny-tagtól lev.EHO 0,1440 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
193 Nyugdíjas vagy járulékfizetési felső határ túllépés esetén fizetend0,1440 1,0 0,0 0,0 6,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1
194 Ekho különadó 0,0370 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
195 Magánnyugdíj-pénztári tagtól levont 15 %-os ekho0,1070 0,1 0,1 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
218 Baleseti adó 1,0000 374,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 374,4
239 Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher 0,0140 15,5 1,0 0,0 0,5 3,7 0,1 1,0 0,3 0,0 22,2
243 Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései1,0000 69,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,9
244 Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései1,0000 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7
246 Gyógyszerismertetés utáni befizetések 1,0000 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 170,4
247 Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések1,0000 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
248 Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséb1,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 Szociális hozzájárulási adó 0,0370 2 427,8 468,1 11,0 82,6 1 225,7 46,6 137,3 53,7 4,5 4 457,2
283 Gyógyszerforgalmazók közfinanszírozott gyógysz. utáni kieg.befiz.1,0000 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2
293 Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyekt0,8189 12 474,9 3 048,3 40,1 634,8 7 466,8 326,4 1 057,2 425,3 34,9 25 508,8
303 Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott nem magán-nyugdíjpénztári tag utáni járulék0,3784 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,4
923 Népegészségügyi termékadó 1,0000 392,0 1,1 0,0 0,0 20,9 107,3 0,0 0,0 0,0 521,3

Összesen/gyszer. forg. nélkül 78 696,2 4 771,4 58,2 7 025,6 22 615,9 1 888,3 2 749,2 1 279,0 153,1 119 237,0
Gyszer forg.kapcs 262,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 263,4  

 
Megállapítható, hogy a hátralékállomány szerkezetében az eredményes hátralékkezelés 
hatására a működő adózók, a végrehajtható hátralékok aránya évről-évre kevesebb. A működő 
adózóknál az eredménytelen végrehajtást követően változatlanul a leghatékonyabb 
hátralékkezelési eszköz a kényszerű felszámolás kezdeményezés, bár az új ügyek számának 
növekedési üteme csökkent 2014-ben. Folyamatosan nőtt viszont a kényszertörlési eljárások 
száma, ebben a körben 15,5 ezer működő státuszú céget tartott nyilván a behajtási szervezet. 
 
A felsorolt közvetlen hátralékkezelési intézkedéseken kívül határozottan csökkentették a 
behajtható/ működő adózói hátralékokat az adószám törléssel kapcsolatos intézkedések is. Az 
adóigazgatóságok széles körben alkalmazták az adóregisztrációs eljárással, fokozott 
adóhatósági felügyelettel kapcsolatos adószám törlési szabályokat is. A végelszámolásban 
érintett hátralékok a kényszer-végelszámolások megszűnésével határozottan mérséklődtek, 
ugyanakkor ezek a hátralékok mintegy fele a kényszertörlési eljárásokban, majd jelentős 
részük ezt követően a felszámolási eljárásokban jelent meg. Összefoglalva megállapítható, 
hogy a nem működő adózói kör hátralékállományának jelentős része – amire a behajtási 
szakterületnek igen csekély a ráhatása - rövid távon nem szűnik meg. 
 

3. Behajtási tevékenység 

 
2014-ben a NAV a kényszerintézkedések hatására 28.128,4 millió forint E. Alapot megillető 
kintlévőséget szedett be, 5,5%-kal többet, mint 2013-ban. Az összeg 98,8%-a 27.805,3 millió 
forint végrehajtási eljárásból, a többi 323,1 millió forint felszámolásból és csődeljárásból folyt 
be.  

A behajtási eredmény alakulása 
         millió Ft 

Gazdálkodás státusza 2013. év 2014. év Index 

Végrehajtás  26 231,9 27 805,3 106,0% 

Felszámolás, csőd 426,2 323,1 75,8% 

Behajtás összesen 26 658,1 28 128,4 105,5% 
Megjegyzés: a bevételek között az osztott bevételi számlák bevétele az Alapot jogszabály szerint megillető 
arányban vannak figyelembe véve  
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Az adó főigazgatóságoknak 2014-ben is egyik kiemelt feladata a végrehajtás hatékonyságának 
fokozása volt, a folyamatosan bővülő informatikai támogatás mellett egy ügyintézőre vetítve, 
illetve összességében is több végrehajtási ügy indult, a szakterület a korábbi évhez képest több 
végrehajtási ügyet kezelt.  
 
A 2014. évi adóbehajtási munka eredményessége meghaladta a megelőző évi szintet, 
határozottan növekedtek az Alapot megillető behajtási bevételek. 2014-ben is elsősorban a 
leghatékonyabb és leggyorsabban eredményt hozó hatósági átutalási megbízások (inkasszó) 
kiadására irányult a behajtási tevékenység. Az összes végrehajtási bevétel több mint fele az 
inkasszókból származott, a kiadott inkasszók összege 10,2%-kal nőtt, ennek ellenére az ebből 
származó bevétel 2,1%-kal csökkent.  
 
A kiemelten kezelt jövedelem-letiltásoknál jelentősen (11,8%-kal) nőttek a bevételek. A 
számosabb, kisebb összegű jövedelem-letiltás – a korábbi letiltásokhoz képest, illetve azok 
korábbi évről áthúzódó hatásával – hatékonyabb volt, több bevételt eredményezett. A 
követelés-foglalással kapcsolatos bevételek – kisebb mértékben – 2,9%-kal nőttek, de ehhez a 
bázisidőszakhoz képest 21,5%-kal több követelés-foglalást adott ki a behajtási szervezet, az 
érintett összeg pedig megduplázódott.  
 
2014-ben is a behajtási szakterület egyik központi témája a végrehajtás folyamatos 
hatékonyság növelését célzó informatikai fejlesztés volt.  
 
A számos eljárási cselekményből álló, rendkívül összetett adó-végrehajtási ügymenet 
hatékonyság növelése (pl. egy ügyintéző több ügyet intéz, ezáltal több adóhátralékot kezel, 
illetve szed be) – adott jogszabályi környezetben – döntően az eljárást támogató informatikai 
rendszer folyamatos fejlesztésével, egyre szélesebb körben alkalmazott informatikai 
megoldásokkal biztosítható.  
 
A behajtási szervezet erőfeszítését mutatja, hogy az adminisztratív végrehajtás fokozása 
mellett a helyszíni eljárásokra is kiemelt figyelmet fordított, a helyszíni eljárások száma 
növekedett (20,5%-kal) a bázisidőszakhoz képest, és meghaladta a 67 ezret. A helyszíni 
„kijárások” eredményét mutatja, hogy a korábbiakhoz képest sikeresebbek a helyszíni 
gépkocsi foglalások, 2014-ben 23,9%-kal több (összesen 1.016) foglalás történt, mint 2013-
ban.   
 
A NAV adószakmai szakterülete évek óta sikeresen alkalmazta az ingófoglalás 
jogintézményét, ebbe csatlakozott be 2014-től a pénzügyőrök ingófoglalási lehetőségének 
megteremtése [Art. 146. § (1a) és (1b) bekezdése]. A pénzügyőrök az alaptevékenységük 
részeként határforgalmi, jövedéki, vám, operatív, mélységi, regisztrációs adóigazgatási 
eljárásaik során az ország egész területén állítanak meg teherautókat, szállítmányokat. Az 
újdonság lényege, hogy a pénzügyőrök az általuk foganatosított eljárások során 
megvizsgálják, hogy az eljárás során látókörükbe került adózókat terheli-e adó- és 
köztartozás. Amennyiben igen – és a végrehajtásnak nincs akadálya –, az adós vagyontárgyait 
(gépjármű, árukészlet, stb.) e tartozás fedezetére lefoglalják. 
 

Az új típusú eljárás jól példázza az adó- és a vámigazgatás integrációjában rejlő lehetőségek 
hatékony kiaknázását. Az ingófoglalással kapcsolatos pénzügyőri megkeresések száma 
hónapról-hónapra folyamatosan emelkedett a tavalyi évben. Az új típusú fellépés nem csupán 
az ebből származó közvetlen bevételek miatt eredményes, az önadózás elvének érvényesítése, 
az adózók jogkövető magatartásának erősítése terén is hatékonynak bizonyult az intézkedés. 
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4. Az értékvesztés értékelése 

 
Az értékvesztés mértékének számítása a tárgyév első napján fennálló hátraléknak a tárgyév 
során befizetéssel történő kiegyenlítése figyelembe vételével történik. 
 

A hátralékok értékvesztésének alakulása 
       millió forint 

Gazdálkodás 
státusza 

2013 2014 
Változás 2013. évhez 

% millió Ft 
Hátralék Értékvesztés Hátralék Értékvesztés Hátralék Értékvesztés Hátralék Értékvesztés 

Működő 72 959,8 52 501,3 82 724,5 60 812,2 113,4 115,8 9 764,7 8 310,9 
Felszámolás 
kezdeményezés 

3 930,5 3 555,8 4 771,4 4 246,0 121,4 119,4 840,8 690,2 

Csődeljárás 56,5 21,7 58,2 23,3 103,0 107,5 1,7 1,6 
Technikai 
megszűnt 

4 969,9 4 882,5 7 025,6 6 945,9 141,4 142,3 2 055,7 2 063,4 

Felszámolás 
alatt 

21 414,8 20 565,9 22 615,9 21 868,7 105,6 106,3 1 201,1 1 302,8 

Végelszámolás 
alatt 

2 248,3 2 097,4 1 888,3 1 775,0 84,0 84,6 -359,9 -322,4 

Véglegesen 
megszűnt 

104,3 102,0 153,1 149,2 146,8 146,3 48,8 47,2 

Összesen: 105 684,1 83 726,6 119 237,0 95 820,3 112,8 114,4 13 552,9 12 093,7 

 
A 2013. évi adatokkal összehasonlítva a hátralék megtérülésének csökkenése figyelhető meg 
a 2014. évben. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy – a végelszámolás alatt lévő adózók 
körének kivételével – valamennyi szektorban megfigyelhető az értékvesztés emelkedése.  
 

Az értékvesztés mértékének százalékos alakulása az adózók állapota szerint 
Gazdálkodás státusza 

(működőknél a hátralékos napok) 
2013 2014 

1-90 nap 29 29 
91-180 nap 66 70 
181-360 nap 77 74 
360 nap fölött 88 89 

Működő összesen: 72 74 
Felszámolás kezdeményezés 90 89 
Csődeljárás 38 40 
Technikai megszűnt 98 99 
Felszámolás alatt 96 97 
Végelszámolás alatt 93 94 
Véglegesen megszűnt 98 97 

Összesen: 79 80 
 
Az értékvesztés mértékének kismértékű növekedése figyelhető meg a működő és a nem 
működőként nyilvántartott adózók körében egyaránt. A nem működőként nyilvántartott 
adózók körében a felszámolás kezdeményezésével érintett gazdálkodásoknál és a véglegesen 
megszűnt adózóknál kismértékű csökkenés, a csődeljárás alatt álló, a technikai megszűnt, a 
felszámolás és végelszámolás alatt álló adózók körében növekedés mutatkozik, amely 
összességében azt eredményezte, hogy az értékvesztés összesített mértéke 79 %-ról 80 %-ra 
emelkedett. 
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5. Járuléktartozás fejében átvett vagyon helyzetének alakulása 

 
Felszámolási eljárásokban a társadalombiztosítási alapokat érintően megítélt vagyon Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. (MNV Zrt.) részére történő átadása az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 100. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 163. §-a, a 2000. november 30-án és a 2001. 
augusztus 31-én kelt APEH-KVI-OEP-ONYF közötti Megállapodás alapján történt. Az MNV 
Zrt. fogadókésségének több évre visszamenő korlátozottsága miatt a 2014. év végi vagyon 
állományának nagysága még mindig jelentős mértékű, vagyonátadás, számottevő 
állománycsökkenés 2015-ben várható. A beszámoló készítésekor az átadás-átvételhez 
szükséges dokumentációk nagy része már az MNV Zrt. rendelkezésére áll, a kapcsolódó 
átadás-átvételi jegyzőkönyvek előkészítése pedig folyamatban van.  
 
2014-ben összesen 132 cég felszámolása keretében megítélt vagyonelemet (az ügyszám 50-
nel több, mint a megelőző évben) összesen 81,3 millió forint értékben vettek át a 
felszámolóktól a hitelezői képviseletet ellátó adóhatóságok. Többségében követelés 74,4 
millió forint összegben, 8 esetben ingatlan 6,4 millió forint, 2 esetben üzletrész, illetve 
részvény 0,2 millió forint, 1 esetben ingóság 0,4 millió forint értékben átvétele történt meg. 
 
Az MNV Zrt. részére 146 vagyonelem (25-tel több mint 2013-ban) átadása történt meg, 99,3 
millió forint értékben. Az átadott 2 ingatlanon (0,1 millió forint értéken), 1-1 ingóságon, 
illetve üzletrészen kívül az összes többi (98,3 millió forint értékben) követelés átadás volt. 
Egyéb módon (pl. elévülés, behajthatatlanság miatt) 59,8 millió forint vagyonérték került 
törlésre. 
 
A felszámolás során megítélt, Alapot megillető vagyon 2014. december 31-i záró állománya 
263 ügyben 345,7 millió forint. Az állomány többségét – 230 ügyben - követelések 212,2 
millió forint értékben teszik ki, továbbá 29 esetben ingatlanok 131,5 millió forint, 2 esetben 
ingóság 1,8 millió forint és 2 üzletrész, illetve kötvény összesen 0,2 millió forint 
vagyonértéket képvisel. 
 
 

6. Adózói túlfizetések alakulása 

 
A folyószámlán nyilvántartott túlfizetés eredhet valóságos többlet befizetésből, valamint a 
téves számlára történő teljesítés miatt is. Továbbá ha a bevallás beadása vagy javítása 
elmarad, vagyis nem könyvelhető a kötelezettség, de a befizetés megtörténik, úgy szintén 
túlfizetés mutatkozhat a bevallás beadása, javítása, illetőleg könyvelése időpontjáig. 
 
 

Túlfizetés állomány 2014. december 31-én 
 

       millió forint 

Szektor megnevezése 
2013 2014 

Változás 2013. évhez 
% millió Ft 

Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  
Költségvetési szervek 1 782,3 645,5 1 577,8 906,7 88,5 140,5 -204,5 261,2 
Vállalkozások 9 332,5 5 673,2 7 016,6 5 096,6 75,2 89,8 -2 315,9 -576,6 
Nonprofit szervezetek 822,4 475,4 854,6 580,1 103,9 122,0 32,2 104,7 
Egyéni vállalkozások 5 006,4 3 343,7 5 107,7 3 504,4 102,0 104,8 101,3 160,6 
Magánszemélyek 7 451,6 3 312,1 6 417,1 3 398,3 86,1 102,6 -1 034,5 86,1 

Összesen: 24 395,2 13 450,0 20 973,8 13 486,0 86,0 100,3 -3 421,4 36,0 
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A túlfizetés állomány a 2014. évben az előző évhez viszonyítva összességében 14%-os 
csökkenést mutat. Ezzel szemben a tárgyévi túlfizetés kis mértékben, 0,3%-kal csökkent. A 
szektorokat tekintve a nonprofit szervezetnél és az egyéni vállalkozásoknál volt tapasztalható 
kis mértékű, 3,9%-os és 2,0%-os emelkedés, a költségvetési szerveknél, a vállalkozásoknál és 
a magánszemélyek körében 11,5 , 24,8, illetve 13,9%-kal csökkent a túlfizetés.   
 
 

7. Gyógyszer-gyártók és forgalmazók kötelezettsége és pénzforgalma 

 
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a 
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 40. § a) pontja 
szerint az e törvény 36. § (3) bekezdése alapján beszedett összegeket az Egészségbiztosítási 
Alap számlájára kell utalni. E jogcímek és adónemkódjaik a következők:  
 

• 243 Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott 
gyógyszerek utáni befizetései,  

• 244 Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott 
gyógyszerek utáni befizetései,  

• 246 Gyógyszerismertetés utáni befizetések,  
• 247 Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések,  
• 248 Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések,  
• 283 Közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetések (Hatályos: 2012. VIII. 

1-től). 
 

Gyógyszer-gyártók és forgalmazók kötelezettségének alakulása 
        millió forint 

Adónem 
kódja 

2013 2014 
Változás 2013. évhez 

% millió Ft 

Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  

243 32 043,6 34 605,5 31 448,6 34 244,7 98,1 99,0 -595,1 -360,8 

244 390,3 390,7 399,9 395,5 102,5 101,2 9,6 4,8 

246 9 525,5 9 749,0 9 302,3 9 471,6 97,7 97,2 -223,1 -277,3 

247 205,0 227,3 210,0 213,5 102,4 93,9 5,0 -13,8 

248 -94,8 9,7 -101,0 11,6 106,5 120,5 -6,2 2,0 

283 6 209,3 6 265,7 5 518,2 5 614,2 88,9 89,6 -691,1 -651,4 

Összesen: 48 278,9 51 247,9 46 778,1 49 951,2 96,9 97,5 -1 500,8 -1 296,7 

 
 

Gyógyszer-gyártók és forgalmazók pénzforgalmának alakulása 
        millió forint 

Adónem 
kódja 

2013 2014 
Változás 2013. évhez 

% millió Ft 

Befizetés Kiutalás Befizetés Kiutalás Befizetés Kiutalás Befizetés Kiutalás 

243 37 121,4 2 445,7 35 687,6 602,6 96,1 24,6 -1 433,8 -1 843,1 

244 454,0 68,2 388,6 0,5 85,6 0,8 -65,4 -67,6 

246 9 939,6 242,5 9 350,1 22,0 94,1 9,1 -589,4 -220,6 

247 227,3 18,9 217,5 1,5 95,7 8,0 -9,8 -17,3 

248 30,3 12,5 11,8 2,2 38,9 17,8 -18,5 -10,3 

283 6 592,1 303,5 5 823,1 87,9 88,3 29,0 -769,0 -215,6 

Összesen 54 364,8 3 091,2 51 478,7 716,7 94,7 23,2 -2 886,0 -2 374,5 
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A kötelezettségek alakulása magában foglalja a nyitó és a nyitó korrekciós tételeket is, 
azonban látható, hogy az összesített 3,1 %-os kötelezettség csökkenés a tárgyévben 
jelentkezett. 
A pénzforgalomnál úgyszintén összességében 5,3 %-os befizetés csökkenés figyelhető meg.  
A kiutalás összege adónemenként eltérő mértékben, összességében 2 375 millió forinttal 
csökkent. Ez a 2013. év adataihoz képest egynegyednyi csökkenést jelent.  
 

Gyógyszer-gyártók és forgalmazók hátralékállománya 
        millió forint 

Adónem 
kódja 

2013 2014 
Változás 2013. évhez 

% millió Ft 

Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  

243 92,2 92,0 69,9 69,2 75,8 75,2 -22,3 -22,8 

244 5,9 5,8 13,7 13,7 233,5 233,6 7,8 7,8 

246 38,5 30,3 170,4 162,2 442,2 535,7 131,9 131,9 

247 1,4 0,9 1,2 0,7 88,5 83,4 -0,2 -0,1 

248 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 - 0,0 0,0 

283 23,2 23,2 8,2 7,8 35,2 33,5 -15,1 -15,5 

Összesen: 161,2 152,3 263,4 253,6 163,4 166,5 102,2 101,3 

 

Valamennyi adónem egyenleget figyelembe véve a hátralékállomány 102,2 millió forinttal 
emelkedett. 

Gyógyszer-gyártással és forgalmazás összefüggő adónemek értékvesztése 
          millió Ft 

összege százaléka összege százaléka

Működő 1-90 nap 143,3 0 0 215,2 0 0

Működő 91-180 nap 7,4 2,7 36 14,2 0,5 4

Működő 181-360 nap 1,5 0,3 22 24,2 0,8 3

Működő 360 nap fölött 8,4 7,2 86 9,3 8,5 91

Technikai megszűnt 0 0 100 0 0 100

Felszámolás alatt 0,5 0,5 100 0,5 0,5 98

Összesen: 161,2 10,7 7 263,4 10,3 4 -0,4

0

-2,2

0,5

1,3

0

0

Adózói állapot (műkö-dőknél 
hátralékos napok)

2013 2014 Értékvesztés változása

2013. évhezHátralék 
összege

Értékvesztés Hátralék 
összege

Értékvesztés

millió Ft

 
 

A hátralékos adónemre kimutatott értékvesztés – a technikai megszűnt adózók kivételével – 
valamennyi adózói körben jelentkezett, összességében a 2013. évi adatokhoz képest a hátralék 
összegének növekedése ellenére az értékvesztés összege kis mértékben csökkent. 

 
Gyógyszer-gyártók és forgalmazók túlfizetése 

        
millió forint 

Adónem 
kódja 

2013 2014 
Változás 2013. évhez 

% millió Ft 

Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  Összes Tárgyévi  

243 2 724,3 1 704,7 3 706,3 1 617,9 136,0 94,9 982,0 -86,9 

244 1,4 1,2 1,8 1,6 124,8 129,4 0,4 0,4 

246 210,1 187,8 196,3 161,8 93,4 86,1 -13,9 -26,0 

247 4,8 4,6 7,2 7,0 149,3 150,4 2,4 2,3 

248 112,6 20,3 110,5 7,0 98,1 34,6 -2,1 -13,3 

283 102,6 102,2 225,2 196,7 219,4 192,4 122,6 94,5 

Összesen: 3 155,9 2 020,9 4 247,4 1 991,9 134,6 98,6 1 091,4 -29,0 
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III/1F.

Megnevezés

Kiadás (millió Ft)
Átlagos havi 
létszám (fő)

Átlag (Ft) Kiadás (millió Ft)
Átlagos havi 
létszám (fő)

Átlag (Ft)

Kártérítési járadék 888,0 3 064 24 150 856,4 2 853 25 011

Baleseti járadék 8 520,8 27 867 25 480 8 449,0 26 945 26 130

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások, egyéb járadékok összesen: 350 075,2 484 418 60 223 335 543,4 462 098 60 511

      ebből:

          Rokkantsági ellátások* 216 494,2 270 023 66 813 219 397,8 272 073 67 200

          Rehabilitációs ellátások 109 272,0 171 232 53 179 98 230,7 153 294 53 400

          Rehabilitációs járadék 8 648,3 8 537 84 421 2 151,1 2 033 88 158

          Rokkantsági járadék 13 292,1 32 429 34 156 13 342,2 32 518 34 192

          Bányászok egészségkárosodási  járadéka 2 368,7 2 197 89 857 2 421,5 2 181 92 530

*A 2014. évi kiadás tartalmaz 2002,2 millió forint tárgyévi jogalap nélküli megtérítéseket, és véglegesen visszaérkezett ellátásokat.

Tájékoztató az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott járadék kiadásokról és rokkantsági, rehabilitációs ellátásokról

2013. 2014.
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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

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

KIADÁSOK 1 848 645,4 1 884 177,5 -- 1 907 209,62 232,134,227 920,81 884 177,5 1 914 364,6

1. Költségvetési szerv 10 653,3 8 877,1 -- 9 716,62 232,134,2100,88 877,1 11 244,2

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

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

01/01  Személyi juttatások 4 985,3 5 033,0 -- 4 953,243,0--79,35 033,0 5 155,3

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 279,7 1 269,2 -- 1 364,1184,2--21,51 269,2 1 474,9

01/03  Dologi kiadások 3 135,3 2 199,9 -- 2 630,31 156,434,2--2 199,9 3 390,5

01/05  Egyéb működési célú kiadások 196,3 175,0 -- 215,2126,0----175,0 301,0

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

02/06  Beruházások 1 050,8 200,0 -- 529,5561,1----200,0 761,1

02/07  Felújítások -- -- -- 9,1140,4------ 140,4

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,9 -- -- 15,221,0------ 21,0

3. Központi előirányzat 1 837 992,1 1 875 300,4 -- 1 897 493,0----27 820,01 875 300,4 1 903 120,4

1 837 992,1 1 875 300,4 -- 1 897 493,0----27 820,01 875 300,4 1 903 120,4

BEVÉTELEK 1 848 132,6 1 884 177,5 -- 1 907 617,5434,234,2100,81 884 177,5 1 884 746,7

1. Költségvetési szerv 1 839,9 424,6 -- 914,3434,234,2100,8424,6 993,8

3. Központi előirányzat 1 846 292,7 1 883 752,9 -- 1 906 703,2------1 883 752,9 1 883 752,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 747,7 -- -- 1 797,91 797,9------ 1 797,9

1. Költségvetési szerv 1 747,7 -- -- 1 797,91 797,9------ 1 797,9

TÁMOGATÁSOK 8 544,8 8 452,5 -- 8 452,5------8 452,5 8 452,5

1. Költségvetési szerv 8 544,8 8 452,5 -- 8 452,5------8 452,5 8 452,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 282,0 1 254,0 -- 1 244,0------1 254,0 --

1. Költségvetési szerv 1 282,0 1 254,0 -- 1 244,0------1 254,0 --

LÉTSZÁMKERET 1 336,0 1 395,0 -- 1 395,0------1 395,0 --

1. Költségvetési szerv 1 336,0 1 395,0 -- 1 395,0------1 395,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 479,1 -- -- -- -- -- -- -- 1 448,1
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2014. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXXII.  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

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti 
szolgáltatások szakigazgatása )

1

Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék ( 06401 
Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )

11

BEVÉTELEK 1 848,5 78 100,0 -- 83 427,5------78 100,0 78 100,0

3 Közhatalmi bevételek 1 848,5 78 100,0 -- 83 427,5------78 100,0 78 100,0

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 1 848,5 78 100,0 -- 83 427,5------78 100,0 78 100,0

Biztosítotti egészségbiztosítási járulék ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )21

BEVÉTELEK -- 569 300,0 -- 611 760,5------569 300,0 569 300,0

3 Közhatalmi bevételek -- 569 300,0 -- 611 760,5------569 300,0 569 300,0

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok -- 569 300,0 -- 611 760,5------569 300,0 569 300,0

Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )21 1

BEVÉTELEK 583 398,9 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 583 398,9 -- -- ---------- --

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 583 398,9 -- -- ---------- --

Egyéb járulékok és hozzájárulások ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )31

Egészségügyi szolgáltatási járulék ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )31 1

BEVÉTELEK 25 314,4 28 700,0 -- 27 657,2------28 700,0 28 700,0

3 Közhatalmi bevételek 25 314,4 28 700,0 -- 27 657,2------28 700,0 28 700,0

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 25 314,4 28 700,0 -- 27 657,2------28 700,0 28 700,0

Megállapodás alapján fizetők járulékai ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )31 2

BEVÉTELEK 299,4 290,0 -- 326,0------290,0 290,0

3 Közhatalmi bevételek 299,4 290,0 -- 326,0------290,0 290,0

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 299,4 290,0 -- 326,0------290,0 290,0

Munkáltatói táppénz hozzájárulás ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )31 4

BEVÉTELEK 14 628,5 15 110,0 -- 17 053,9------15 110,0 15 110,0

3 Közhatalmi bevételek 14 628,5 15 110,0 -- 17 053,9------15 110,0 15 110,0

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 14 628,5 15 110,0 -- 17 053,9------15 110,0 15 110,0

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher ( 06409 Egyéb társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )31 5

BEVÉTELEK 142,5 115,0 -- 178,6------115,0 115,0

3 Közhatalmi bevételek 142,5 115,0 -- 178,6------115,0 115,0

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 142,5 -- -- ---------- --

 / 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -- 115,0 -- 178,6------115,0 115,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXXII.  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

Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )31 10

BEVÉTELEK 514,6 300,0 -- 8,7------300,0 300,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 514,6 300,0 -- 8,7------300,0 300,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

514,6 300,0 -- 8,7------300,0 300,0

Egészségügyi hozzájárulás ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) )41

BEVÉTELEK 138 658,9 157 500,0 -- 152 974,4------157 500,0 157 500,0

3 Közhatalmi bevételek 138 658,9 157 500,0 -- 152 974,4------157 500,0 157 500,0

 / 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 138 658,9 -- -- ---------- --

 / 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók -- 157 500,0 -- 152 974,4------157 500,0 157 500,0

Késedelmi pótlék, bírság ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )51

BEVÉTELEK 3 235,5 3 450,0 -- 3 555,9------3 450,0 3 450,0

3 Közhatalmi bevételek 3 235,5 3 450,0 -- 3 555,9------3 450,0 3 450,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 3 235,5 3 450,0 -- 3 555,9------3 450,0 3 450,0

Költségvetési hozzájárulások ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )61

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

61 2

BEVÉTELEK 5 400,0 5 400,0 -- 5 400,0------5 400,0 5 400,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 400,0 5 400,0 -- 5 400,0------5 400,0 5 400,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5 400,0 5 400,0 -- 5 400,0------5 400,0 5 400,0

Járulék címen átvett pénzeszköz ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )61 6

BEVÉTELEK 376 317,0 370 413,3 -- 370 413,3------370 413,3 370 413,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 376 317,0 370 413,3 -- 370 413,3------370 413,3 370 413,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

376 317,0 370 413,3 -- 370 413,3------370 413,3 370 413,3

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz ( 0611 Táppénz, anyasági vagy ideiglenes 
rokkantsági juttatások )

61 7

BEVÉTELEK 349 275,2 345 000,0 -- 335 731,0------345 000,0 345 000,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 349 275,2 345 000,0 -- 335 731,0------345 000,0 345 000,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

349 275,2 345 000,0 -- 335 731,0------345 000,0 345 000,0

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E. Alapnak ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális 
elszámolásai )

61 9

BEVÉTELEK 162 485,8 92 185,0 -- 92 185,0------92 185,0 92 185,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 162 485,8 92 185,0 -- 92 185,0------92 185,0 92 185,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

162 485,8 92 185,0 -- 92 185,0------92 185,0 92 185,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXXII.  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

Tervezett pénzeszköz-átvétel ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )61 10

BEVÉTELEK 73 591,4 109 787,6 -- 93 619,6------109 787,6 109 787,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 73 591,4 109 787,6 -- 93 619,6------109 787,6 109 787,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

73 591,4 109 787,6 -- 93 619,6------109 787,6 109 787,6

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális 
elszámolásai )

71

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) 
)

71 1

BEVÉTELEK 536,9 545,0 -- 515,1------545,0 545,0

4 Működési bevételek 536,9 545,0 -- 515,1------545,0 545,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 536,9 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 545,0 -- 515,1------545,0 545,0

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) 
)

71 2

BEVÉTELEK 5 789,8 5 700,0 -- 6 184,6------5 700,0 5 700,0

3 Közhatalmi bevételek 5 789,8 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 5 789,8 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek -- 5 700,0 -- 6 184,6------5 700,0 5 700,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 5 700,0 -- 6 184,6------5 700,0 5 700,0

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )71 3

BEVÉTELEK 2 675,4 1 500,0 -- 1 414,8------1 500,0 1 500,0

3 Közhatalmi bevételek 2 675,4 126,9 -- 216,0------126,9 126,9

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói -- 126,9 -- 216,0------126,9 126,9

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2 675,4 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek -- 1 258,4 -- 202,2------1 258,4 1 258,4

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 1 258,4 -- 202,2------1 258,4 1 258,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 114,7 -- 996,6------114,7 114,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 114,7 -- 996,6------114,7 114,7

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései ( 05401 Gyógyszertámogatása )71 7

Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések ( 05401 Gyógyszertámogatása )71 7 1

BEVÉTELEK 7 618,1 7 000,0 -- 6 861,9------7 000,0 7 000,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- 7 000,0 -- --------7 000,0 --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek -- -- -- 6 861,9-------- 7 000,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 6 861,9-------- 7 000,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXXII.  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 7 618,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7 618,1 -- -- ---------- --

Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb 
gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek ( 05401 Gyógyszertámogatása )

71 7 2

BEVÉTELEK 51 065,9 49 000,0 -- 50 546,1------49 000,0 49 000,0

3 Közhatalmi bevételek -- 50,2 -- 50 546,1------50,2 49 000,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói -- 50,2 -- 50 546,1------50,2 49 000,0

4 Működési bevételek -- 11 908,1 -- --------11 908,1 --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 11 908,1 -- --------11 908,1 --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 51 065,9 37 041,7 -- --------37 041,7 --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 51 065,9 37 041,7 -- --------37 041,7 --

Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

71 8

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )71 8 1

BEVÉTELEK 1 533,9 2 100,0 -- 2 653,4------2 100,0 2 100,0

3 Közhatalmi bevételek -- 2 100,0 -- --------2 100,0 --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- 2 100,0 -- --------2 100,0 --

4 Működési bevételek -- -- -- 2 653,4-------- 2 100,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 2 653,4-------- 2 100,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 533,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 533,9 -- -- ---------- --

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

71 8 2

BEVÉTELEK 2,4 2,0 -- 1,4------2,0 2,0

3 Közhatalmi bevételek -- 2,0 -- --------2,0 --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- 2,0 -- --------2,0 --

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

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 1,4-------- 2,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2,4 -- -- ---------- --

Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )71 11

Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések ( 
05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

71 11 1

BEVÉTELEK 87,7 90,0 -- 153,9------90,0 90,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- 9,0 -- 101,7------9,0 9,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 9,0 -- 101,7------9,0 9,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXXII.  fejezet
millió forintban

2013. évi 

teljesítés

2014. évi 

előirányzat

Törvényi 
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6 Működési célú átvett pénzeszközök 87,7 81,0 -- 52,2------81,0 81,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 87,7 81,0 -- 52,2------81,0 81,0

Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

71 11 2

BEVÉTELEK 92,8 110,0 -- 214,7------110,0 110,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- 11,0 -- 138,4------11,0 11,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 11,0 -- 138,4------11,0 11,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 92,8 99,0 -- 76,3------99,0 99,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 92,8 99,0 -- 76,3------99,0 99,0

Baleseti adó ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )71 12

BEVÉTELEK 22 870,3 23 040,0 -- 23 812,0------23 040,0 23 040,0

3 Közhatalmi bevételek 22 870,3 23 040,0 -- 23 812,0------23 040,0 23 040,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 22 870,3 23 040,0 -- 23 812,0------23 040,0 23 040,0

Népegészségügyi termékadó ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )71 13

BEVÉTELEK 18 897,2 19 000,0 -- 20 043,1------19 000,0 19 000,0

3 Közhatalmi bevételek 18 897,2 19 000,0 -- 20 043,1------19 000,0 19 000,0

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 18 897,2 19 000,0 -- 20 043,1------19 000,0 19 000,0

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) )2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai ( 06219 Egyéb bentlakásos gyermekintézményi ellátások (nem bontott) )22

Terhességi-gyermekágyi segély ( 06113 Anyasági ellátások )22 1

KIADÁSOK 38 269,8 37 500,0 -- 41 412,3------37 500,0 37 500,0

1 Működési költségvetés 38 269,8 37 500,0 -- 41 412,3------37 500,0 37 500,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 37 500,0 -- 41 412,3------37 500,0 37 500,0

Társadalombiztosítási ellátások -- 37 500,0 -- 41 412,3------37 500,0 37 500,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 38 269,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 38 269,8 -- -- ---------- --

Táppénz ( 06111 Táppénz )22 2

Táppénz ( 06111 Táppénz )22 2 1

KIADÁSOK 51 092,2 53 890,7 -- 58 034,0------53 890,7 53 890,7

1 Működési költségvetés 51 092,2 53 890,7 -- 58 034,0------53 890,7 53 890,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 53 890,7 -- 58 034,0------53 890,7 53 890,7

Társadalombiztosítási ellátások -- 53 890,7 -- 58 034,0------53 890,7 53 890,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 51 092,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 51 092,2 -- -- ---------- --

Gyermekápolási táppénz ( 06111 Táppénz )22 2 2

KIADÁSOK 2 358,6 2 469,7 -- 2 864,0------2 469,7 2 469,7

4694
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1 Működési költségvetés 2 358,6 2 469,7 -- 2 864,0------2 469,7 2 469,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 2 469,7 -- 2 864,0------2 469,7 2 469,7

Társadalombiztosítási ellátások -- 2 469,7 -- 2 864,0------2 469,7 2 469,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 358,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 358,6 -- -- ---------- --

Baleseti táppénz ( 06111 Táppénz )22 2 3

KIADÁSOK 6 422,9 6 639,6 -- 7 292,3------6 639,6 6 639,6

1 Működési költségvetés 6 422,9 6 639,6 -- 7 292,3------6 639,6 6 639,6

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 6 639,6 -- 7 292,3------6 639,6 6 639,6

Társadalombiztosítási ellátások -- 6 639,6 -- 7 292,3------6 639,6 6 639,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 422,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 422,9 -- -- ---------- --

Betegséggel kapcsolatos segélyek ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) )22 3

Egyszeri segély ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) )22 3 4

KIADÁSOK 450,0 450,0 -- 450,0------450,0 450,0

1 Működési költségvetés 450,0 450,0 -- 450,0------450,0 450,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 450,0 -- 450,0------450,0 450,0

Társadalombiztosítási ellátások -- 450,0 -- 450,0------450,0 450,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 450,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 450,0 -- -- ---------- --

Kártérítési járadék ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )22 4

KIADÁSOK 888,0 900,0 -- 856,4------900,0 900,0

1 Működési költségvetés 888,0 900,0 -- 856,4------900,0 900,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 900,0 -- 856,4------900,0 900,0

Társadalombiztosítási ellátások -- 900,0 -- 856,4------900,0 900,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 888,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 888,0 -- -- ---------- --

Baleseti járadék ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )22 5

KIADÁSOK 8 520,8 8 700,0 -- 8 449,0------8 700,0 8 700,0

1 Működési költségvetés 8 520,8 8 700,0 -- 8 449,0------8 700,0 8 700,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 8 700,0 -- 8 449,0------8 700,0 8 700,0

Társadalombiztosítási ellátások -- 8 700,0 -- 8 449,0------8 700,0 8 700,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8 520,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8 520,8 -- -- ---------- --

Gyermekgondozási díj ( 06155 Gyermekgondozási díj )22 6

KIADÁSOK 93 794,3 106 350,0 -- 104 163,7------106 350,0 106 350,0

1 Működési költségvetés 93 794,3 106 350,0 -- 104 163,7------106 350,0 106 350,0
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 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 106 350,0 -- 104 163,7------106 350,0 106 350,0

Társadalombiztosítási ellátások -- 106 350,0 -- 104 163,7------106 350,0 106 350,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 93 794,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 93 794,3 -- -- ---------- --

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások ( 0611 Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások )22 7

KIADÁSOK 350 075,2 345 000,0 -- 335 543,4------345 000,0 345 000,0

1 Működési költségvetés 350 075,2 345 000,0 -- 335 543,4------345 000,0 345 000,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 345 000,0 -- 335 543,4------345 000,0 345 000,0

Társadalombiztosítási ellátások -- 345 000,0 -- 335 543,4------345 000,0 345 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 350 075,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 350 075,2 -- -- ---------- --

Természetbeni ellátások ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )32

Gyógyító-megelőző ellátás ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )32 1

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás ( 05211 Háziorvosi szolgálat )32 1 1

KIADÁSOK 91 046,5 101 047,5 -- 97 043,3---4 003,4--101 047,5 97 044,1

1 Működési költségvetés 91 046,5 101 047,5 -- 97 043,3---4 003,4--101 047,5 97 044,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 91 046,5 101 047,5 -- 97 043,3---4 003,4--101 047,5 97 044,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8 461,5 9 229,2 -- 8 724,0------9 229,2 8 724,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 82 585,0 91 818,3 -- 88 319,3------91 818,3 88 319,3

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem ( 05131 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem )32 1 2

KIADÁSOK 20 697,8 20 698,2 -- 22 472,7--1 774,6--20 698,2 22 472,8

1 Működési költségvetés 20 697,8 20 698,2 -- 22 472,7--1 774,6--20 698,2 22 472,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20 697,8 20 698,2 -- 22 472,7--1 774,6--20 698,2 22 472,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 17 193,0 17 244,8 -- 18 719,0------17 244,8 18 719,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 504,8 3 453,4 -- 3 753,7------3 453,4 3 753,7

Fogászati ellátás ( 05231 Fogorvosi szolgáltatás )32 1 3

KIADÁSOK 24 445,7 24 446,8 -- 26 241,7--1 795,0--24 446,8 26 241,8

1 Működési költségvetés 24 445,7 24 446,8 -- 26 241,7--1 795,0--24 446,8 26 241,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 24 445,7 24 446,8 -- 26 241,7--1 795,0--24 446,8 26 241,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 196,1 4 458,2 -- 4 746,3------4 458,2 4 746,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20 249,6 19 988,6 -- 21 495,4------19 988,6 21 495,5

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás ( 05152 Betegszállítás )32 1 5

KIADÁSOK 6 296,9 6 046,9 -- 6 196,9--150,0--6 046,9 6 196,9

1 Működési költségvetés 6 296,9 6 046,9 -- 6 196,9--150,0--6 046,9 6 196,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 296,9 6 046,9 -- 6 196,9--150,0--6 046,9 6 196,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 488,2 500,6 -- 465,5------500,6 465,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 808,7 5 546,3 -- 5 731,4------5 546,3 5 731,4
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Művesekezelés ( 05221 Járóbetegek szakorvosi ellátása és gondozása )32 1 8

KIADÁSOK 23 171,1 23 171,1 -- 23 171,1------23 171,1 23 171,1

1 Működési költségvetés 23 171,1 23 171,1 -- 23 171,1------23 171,1 23 171,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 23 171,1 23 171,1 -- 23 171,1------23 171,1 23 171,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 538,5 2 642,1 -- 2 684,4------2 642,1 2 684,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20 632,6 20 529,0 -- 20 486,7------20 529,0 20 486,7

Otthoni szakápolás ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )32 1 9

KIADÁSOK 4 276,4 4 479,8 -- 4 440,0---39,8--4 479,8 4 440,0

1 Működési költségvetés 4 276,4 4 479,8 -- 4 440,0---39,8--4 479,8 4 440,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 276,4 4 479,8 -- 4 440,0---39,8--4 479,8 4 440,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 225,0 251,5 -- 243,1------251,5 243,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 051,4 4 228,3 -- 4 196,9------4 228,3 4 196,9

Működési költségelőleg ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )32 1 11

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 -45,7 2 000,0 -- --------2 000,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 45,7 -- -- ---------- --

Célelőirányzatok ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )32 1 13

KIADÁSOK 93 332,0 75 167,9 -- 78 676,6---6 490,310 000,075 167,9 78 677,6

1 Működési költségvetés 93 332,0 75 167,9 -- 78 676,6---6 490,310 000,075 167,9 78 677,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 93 332,0 75 167,9 -- 78 676,6---6 490,310 000,075 167,9 78 677,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 86 874,4 68 753,8 -- 74 503,8------68 753,8 74 504,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 457,6 6 414,1 -- 4 172,8------6 414,1 4 173,5

Mentés ( 05152 Betegszállítás )32 1 15

KIADÁSOK 26 000,4 28 738,3 -- 29 238,3--500,0--28 738,3 29 238,3

1 Működési költségvetés 26 000,4 28 738,3 -- 29 238,3--500,0--28 738,3 29 238,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 26 000,4 28 738,3 -- 29 238,3--500,0--28 738,3 29 238,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 26 000,4 28 738,3 -- 29 238,3------28 738,3 29 238,3

Laboratóriumi ellátás ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )32 1 17

KIADÁSOK 21 013,4 21 118,5 -- 21 066,5---52,0--21 118,5 21 066,5

1 Működési költségvetés 21 013,4 21 118,5 -- 21 066,5---52,0--21 118,5 21 066,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21 013,4 21 118,5 -- 21 066,5---52,0--21 118,5 21 066,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16 718,5 17 143,5 -- 17 135,5------17 143,5 17 135,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 294,9 3 975,0 -- 3 931,0------3 975,0 3 931,0

Összevont szakellátás ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )32 1 18

KIADÁSOK 597 728,6 614 955,2 -- 637 102,1--12 165,910 000,0614 955,2 637 121,1
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1 Működési költségvetés 597 728,6 614 955,2 -- 637 102,1--12 165,910 000,0614 955,2 637 121,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 597 728,6 614 955,2 -- 637 102,1--12 165,910 000,0614 955,2 637 121,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 505 728,0 532 887,8 -- 542 405,9------532 887,8 542 424,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 92 000,6 82 067,4 -- 94 696,2------82 067,4 94 696,2

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )32 1 21

KIADÁSOK -- 10 000,0 -- -------10 000,010 000,0 --

1 Működési költségvetés -- 10 000,0 -- -------10 000,010 000,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 10 000,0 -- -------10 000,010 000,0 --

Tartalékok -- 10 000,0 -- --------10 000,0 --

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása ( 05404 Gyógyfürdő szolgáltatás )32 2

KIADÁSOK 4 105,9 4 200,0 -- 4 258,3------4 200,0 4 200,0

1 Működési költségvetés 4 105,9 4 200,0 -- 4 258,3------4 200,0 4 200,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 105,9 4 200,0 -- 4 258,3------4 200,0 4 200,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 596,2 -- 449,5------1 596,2 449,5

Árkiegészítések, ártámogatások -- 2 603,8 -- 3 808,8------2 603,8 3 750,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 105,9 -- -- ---------- --

Anyatej-ellátás ( 05405 Anyatej ellátás )32 3

KIADÁSOK 141,5 200,0 -- 110,7------200,0 200,0

1 Működési költségvetés 141,5 200,0 -- 110,7------200,0 200,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 141,5 200,0 -- 110,7------200,0 200,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 75,3 -- 23,8------75,3 74,8

Árkiegészítések, ártámogatások -- 124,7 -- 86,9------124,7 125,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 141,5 -- -- ---------- --

Gyógyszertámogatás ( 05401 Gyógyszertámogatása )32 4

Gyógyszertámogatás kiadásai ( 05401 Gyógyszertámogatása )32 4 1

KIADÁSOK 281 532,4 222 414,0 -- 286 369,0--51 040,013 000,0222 414,0 286 454,0

1 Működési költségvetés 281 532,4 222 414,0 -- 286 369,0--51 040,013 000,0222 414,0 286 454,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 281 532,4 222 414,0 -- 286 369,0--51 040,013 000,0222 414,0 286 454,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 17 357,1 -- 21 967,4------17 357,1 21 967,4

Árkiegészítések, ártámogatások -- 205 056,9 -- 264 401,6------205 056,9 264 486,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 281 532,4 -- -- ---------- --

Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás ( 05401 Gyógyszertámogatása )32 4 2

KIADÁSOK 14 491,2 15 700,0 -- 15 935,0--500,0--15 700,0 16 200,0

1 Működési költségvetés 14 491,2 15 700,0 -- 15 935,0--500,0--15 700,0 16 200,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14 491,2 15 700,0 -- 15 935,0--500,0--15 700,0 16 200,0

Árkiegészítések, ártámogatások -- 15 700,0 -- 15 935,0------15 700,0 16 200,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 14 491,2 -- -- ---------- --

4698



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXXII.  fejezet
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módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

Gyógyszertámogatási céltartalék ( 05401 Gyógyszertámogatása )32 4 4

KIADÁSOK -- 56 000,0 -- -----51 540,0--56 000,0 4 460,0

1 Működési költségvetés -- 56 000,0 -- -----51 540,0--56 000,0 4 460,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 56 000,0 -- -----51 540,0--56 000,0 4 460,0

Tartalékok -- 56 000,0 -- --------56 000,0 4 460,0

Gyógyászati segédeszköz támogatás ( 05403 Gyógyászati segédeszköz támogatás )32 5

Kötszertámogatás ( 05403 Gyógyászati segédeszköz támogatás )32 5 1

KIADÁSOK 5 964,2 6 000,0 -- 6 739,7--180,0720,06 000,0 6 900,0

1 Működési költségvetés 5 964,2 6 000,0 -- 6 739,7--180,0720,06 000,0 6 900,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 964,2 6 000,0 -- 6 739,7--180,0720,06 000,0 6 900,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 18,3 -- 21,3------18,3 23,0

Árkiegészítések, ártámogatások -- 5 981,7 -- 6 718,4------5 981,7 6 877,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 964,2 -- -- ---------- --

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása ( 05403 Gyógyászati segédeszköz támogatás )32 5 2

KIADÁSOK 110,1 300,0 -- 109,5---180,0--300,0 120,0

1 Működési költségvetés 110,1 300,0 -- 109,5---180,0--300,0 120,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 110,1 300,0 -- 109,5---180,0--300,0 120,0

Árkiegészítések, ártámogatások -- 300,0 -- 109,5------300,0 120,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 110,1 -- -- ---------- --

Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás ( 05403 Gyógyászati segédeszköz támogatás )32 5 3

KIADÁSOK 45 384,9 45 000,0 -- 49 098,5----4 100,045 000,0 49 100,0

1 Működési költségvetés 45 384,9 45 000,0 -- 49 098,5----4 100,045 000,0 49 100,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 45 384,9 45 000,0 -- 49 098,5----4 100,045 000,0 49 100,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 218,6 -- 214,1------218,6 214,2

Árkiegészítések, ártámogatások -- 44 781,4 -- 48 884,4------44 781,4 48 885,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 45 384,9 -- -- ---------- --

Utazási költségtérítés ( 06179 Egyéb társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) )32 6

KIADÁSOK 4 967,5 5 240,0 -- 5 201,2------5 240,0 5 240,0

1 Működési költségvetés 4 967,5 5 240,0 -- 5 201,2------5 240,0 5 240,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 967,5 5 240,0 -- 5 201,2------5 240,0 5 240,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 25,5 -- 7,3------25,5 25,5

Árkiegészítések, ártámogatások -- 5 214,5 -- 5 193,9------5 214,5 5 214,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 967,5 -- -- ---------- --

Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások kiadásai ( 05159 Egyéb kórházi 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

32 7

Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )32 7 1

KIADÁSOK 6 579,1 6 401,2 -- 9 726,8------6 401,2 6 401,2

4699



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXXII.  fejezet
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módosított 

előirányzat

Kormány 
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módosítás
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módosított 

előirányzat

2014. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés 6 579,1 6 401,2 -- 9 726,8------6 401,2 6 401,2

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 5 108,2-------- 2 901,2

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 5 108,2-------- 2 901,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 579,1 6 401,2 -- 4 618,6------6 401,2 3 500,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 6 051,2 -- 3 027,0------6 051,2 2 850,0

Árkiegészítések, ártámogatások -- 70,0 -- 911,3------70,0 370,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 579,1 280,0 -- 680,3------280,0 280,0

Sürgősségi ellátás EGT-n kívül ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )32 7 2

KIADÁSOK 254,9 150,0 -- 307,9------150,0 150,0

1 Működési költségvetés 254,9 150,0 -- 307,9------150,0 150,0

 / 3 Dologi kiadások -- 53,0 -- 1,3------53,0 2,0

Szolgáltatási kiadások -- 53,0 -- 1,3------53,0 2,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 254,9 97,0 -- 306,6------97,0 148,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 83,4 -- 245,1------83,4 126,5

Árkiegészítések, ártámogatások -- 3,4 -- 57,4------3,4 16,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 254,9 10,2 -- 4,1------10,2 5,2

Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

32 7 3

KIADÁSOK -- 1 000,0 -- 0,3------1 000,0 1 000,0

1 Működési költségvetés -- 1 000,0 -- 0,3------1 000,0 1 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 000,0 -- 0,3------1 000,0 1 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 700,0 -- --------700,0 700,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 300,0 -- 0,3------300,0 300,0

Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

32 7 4

KIADÁSOK 176,4 300,0 -- 200,9------300,0 300,0

1 Működési költségvetés 176,4 300,0 -- 200,9------300,0 300,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 176,4 300,0 -- 200,9------300,0 300,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 134,9-------- 220,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 176,4 300,0 -- 66,0------300,0 80,0

Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások ( 06179 Egyéb 
társadalombiztosítási szolgáltatások (nem bontott) )

32 7 5

KIADÁSOK 1 565,6 1 700,0 -- 1 813,7------1 700,0 1 700,0

1 Működési költségvetés 1 565,6 1 700,0 -- 1 813,7------1 700,0 1 700,0

 / 3 Dologi kiadások -- 1 700,0 -- 1 813,7------1 700,0 1 700,0

Szolgáltatási kiadások -- 1 700,0 -- 1 813,7------1 700,0 1 700,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 565,6 -- -- ---------- --

4700



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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LXXII.  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 
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2014. évi 
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 565,6 -- -- ---------- --

Természetbeni ellátások céltartaléka ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )32 8

KIADÁSOK -- 3 800,0 -- -----3 800,0--3 800,0 --

1 Működési költségvetés -- 3 800,0 -- -----3 800,0--3 800,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 3 800,0 -- -----3 800,0--3 800,0 --

Tartalékok -- 3 800,0 -- --------3 800,0 --

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )42

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások 
szakigazgatása )

42 4

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások 
szakigazgatása )

42 4 1

KIADÁSOK 1 195,3 1 230,0 -- 1 363,7------1 230,0 1 230,0

1 Működési költségvetés 1 195,3 1 230,0 -- 1 363,7------1 230,0 1 230,0

 / 3 Dologi kiadások 1 195,3 1 230,0 -- 1 363,7------1 230,0 1 230,0

Szolgáltatási kiadások -- 1 230,0 -- 1 363,7------1 230,0 1 230,0

Postaköltség ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )42 4 2

KIADÁSOK 2 915,1 2 880,0 -- 2 903,1------2 880,0 2 880,0

1 Működési költségvetés 2 915,1 2 880,0 -- 2 903,1------2 880,0 2 880,0

 / 3 Dologi kiadások 2 915,1 2 880,0 -- 2 903,1------2 880,0 2 880,0

Szolgáltatási kiadások -- 2 880,0 -- 2 903,1------2 880,0 2 880,0

Egyéb kiadások ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )42 4 3

KIADÁSOK 615,5 800,0 -- 531,3------800,0 800,0

1 Működési költségvetés -- 800,0 -- 531,3------800,0 800,0

 / 3 Dologi kiadások -- 800,0 -- 531,3------800,0 800,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 800,0 -- 531,3------800,0 800,0

2 Felhalmozási költségvetés 615,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 615,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 615,5 -- -- ---------- --

Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése ( 05401 Gyógyszertámogatása )42 4 5

KIADÁSOK -- 100,0 -- --------100,0 100,0

1 Működési költségvetés -- 100,0 -- --------100,0 100,0

 / 3 Dologi kiadások -- 100,0 -- --------100,0 100,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 100,0 -- --------100,0 100,0

Gyógyszertárak juttatása ( 05401 Gyógyszertámogatása )42 4 7

KIADÁSOK 3 599,6 3 600,0 -- 3 600,0------3 600,0 3 600,0

1 Működési költségvetés 3 599,6 3 600,0 -- 3 600,0------3 600,0 3 600,0

 / 3 Dologi kiadások -- 3 600,0 -- 3 600,0------3 600,0 3 600,0

4701
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Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 3 600,0 -- 3 600,0------3 600,0 3 600,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 599,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 599,6 -- -- ---------- --

Gyógyszertárak szolgáltatási díja ( 05401 Gyógyszertámogatása )42 4 8

KIADÁSOK 4 499,3 4 500,0 -- 4 500,0------4 500,0 4 500,0

1 Működési költségvetés 4 499,3 4 500,0 -- 4 500,0------4 500,0 4 500,0

 / 3 Dologi kiadások -- 4 500,0 -- 4 500,0------4 500,0 4 500,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 4 500,0 -- 4 500,0------4 500,0 4 500,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 499,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 499,3 -- -- ---------- --

Vagyongazdálkodás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )3

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )13

KIADÁSOK 13,0 15,0 -- 9,1------15,0 15,0

1 Működési költségvetés 13,0 15,0 -- 9,1------15,0 15,0

 / 3 Dologi kiadások 13,0 15,0 -- 9,1------15,0 15,0

Szolgáltatási kiadások -- 15,0 -- 9,1------15,0 15,0

BEVÉTELEK 11,7 15,0 -- 10,6------15,0 15,0

4 Működési bevételek -- 15,0 -- 10,6------15,0 15,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- 15,0 -- 10,6------15,0 15,0

5 Felhalmozási bevételek 11,7 -- -- ---------- --

 / 1 Immateriális javak értékesítése 11,7 -- -- ---------- --

Egészségbiztosítási költségvetési szervek ( 05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )5

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

Központi hivatali szerv ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )15

KIADÁSOK 10 653,3 8 877,1 -- 9 716,62 232,134,2100,88 877,1 11 244,2

1 Működési költségvetés 9 596,6 8 677,1 -- 9 162,81 509,634,2100,88 677,1 10 321,7

 / 1 Személyi juttatások 4 985,3 5 033,0 -- 4 953,243,0--79,35 033,0 5 155,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 5 019,0 -- 4 890,5------5 019,0 5 078,4

Külső személyi juttatások -- 14,0 -- 62,7------14,0 76,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 279,7 1 269,2 -- 1 364,1184,2--21,51 269,2 1 474,9

 / 3 Dologi kiadások 3 135,3 2 199,9 -- 2 630,31 156,434,2--2 199,9 3 390,5

Készletbeszerzés -- 76,4 -- 107,3------76,4 112,2

Kommunikációs szolgáltatások -- 526,5 -- 623,4------526,5 994,3

Szolgáltatási kiadások -- 1 032,5 -- 1 359,9------1 032,5 1 583,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 30,0 -- 17,5------30,0 17,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 534,5 -- 522,2------534,5 683,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 196,3 175,0 -- 215,2126,0----175,0 301,0

4702
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Nemzetközi kötelezettségek -- 15,0 -- 14,4------15,0 14,4

Elvonások és befizetések -- -- -- 2,2-------- 2,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 138,9 160,0 -- 168,7------160,0 230,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 57,4 -- -- 29,9-------- 53,7

2 Felhalmozási költségvetés 1 056,7 200,0 -- 553,8722,5----200,0 922,5

 / 6 Beruházások 1 050,8 200,0 -- 529,5561,1----200,0 761,1

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 80,0 -- 252,2------80,0 463,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 5,5 -- 138,6------5,5 141,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 62,3 -- 23,3------62,3 23,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 9,7 -- 2,8------9,7 3,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 42,5 -- 112,6------42,5 130,0

 / 7 Felújítások -- -- -- 9,1140,4------ 140,4

Ingatlanok felújítása -- -- -- 7,2-------- 110,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 1,9-------- 29,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,9 -- -- 15,221,0------ 21,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

5,9 -- -- 15,2-------- 21,0

BEVÉTELEK 1 839,9 424,6 -- 914,3434,234,2100,8424,6 993,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 498,6 -- -- 182,7161,4--100,8-- 262,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

498,6 -- -- 182,7-------- 262,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 785,9 -- -- 149,7149,7------ 149,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

785,9 -- -- 149,7-------- 149,7

3 Közhatalmi bevételek 296,3 254,6 -- 283,1--28,5--254,6 283,1

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 296,3 254,6 -- 283,1------254,6 283,1

4 Működési bevételek 154,9 170,0 -- 175,7--5,7--170,0 175,7

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 5,0 -- 2,0------5,0 5,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- 38,0 -- 38,6------38,0 38,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 21,5 -- 16,4------21,5 21,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- 26,0 -- 22,2------26,0 26,0

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 26,9 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 128,0 79,5 -- 96,4------79,5 85,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 43,3 -- -- 75,675,6------ 75,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 43,3 -- -- 75,6-------- 75,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 60,9 -- -- 47,547,5------ 47,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

60,9 -- -- 35,3-------- 35,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 12,2-------- 12,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

LXXII.  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 1 747,7 -- -- 1 797,91 797,9------ 1 797,9

8 Maradvány igénybevétele 1 747,7 -- -- 1 797,91 797,9------ 1 797,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 747,7 -- -- 1 797,91 797,9------ 1 797,9

Maradvány igénybevétele 1 747,7 -- -- 1 797,91 797,9------ 1 797,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 747,7 -- -- 1 797,9-------- 1 797,9

TÁMOGATÁSOK 8 544,8 8 452,5 -- 8 452,5------8 452,5 8 452,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 544,8 8 452,5 -- 8 452,5------8 452,5 8 452,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 544,8 8 452,5 -- 8 452,5------8 452,5 8 452,5

Központi, irányító szervi támogatás 8 544,8 8 452,5 -- 8 452,5------8 452,5 8 452,5

ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 282,0 1 254,0 -- 1 244,0------1 254,0 --

LÉTSZÁMKERET 1 336,0 1 395,0 -- 1 395,0------1 395,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 479,1 -- -- -- -- -- -- -- 1 448,1
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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

LXXII.  fejezet

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 24 8422

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

750 876121

I.  besorolási osztály összesen 2 711 777791

II.  besorolási osztály összesen 491 230254

III.  besorolási osztály összesen 23 71918

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 4 014 4101 187

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 1621

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

115 20056

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 119 36257

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 133 7721 244

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 1 395

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 243

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 333

Üres álláshelyek száma az időszak végén 78

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 244

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

2 4151

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

2 4151
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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

LXXII.  fejezet

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

5 1 Központi hivatali szerv

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 24 8422

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

750 876121

I.  besorolási osztály összesen 2 711 777791

II.  besorolási osztály összesen 491 230254

III.  besorolási osztály összesen 23 71918

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 4 014 4101 187

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 1621

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

115 20056

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: 119 36257

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: 4 133 7721 244

Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 1 395

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 243

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 333

Üres álláshelyek száma az időszak végén 78

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 244

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

2 4151

Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó  foglalkoztatottak 
összesen:

2 4151
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